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RESUMO

Este artigo relata a aplicação de uma atividade matemática elaborada e aplicada por bolsistas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-Matemática/DMA/UFS), em uma
das turmas do 7º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública, no município de
Aracaju-SE. A aplicação da atividade buscou possibilitar melhor entendimento dos alunos sobre os
conteúdos geométricos abordados pelo respectivo professor de matemática dessa turma, como
verificação de aprendizagem. O texto tem como respaldo teórico, estudos de Nasser e Sant’anna
(2010), Lorenzato (1995, 2016), além da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL,
2017). Os resultados apontam um envolvimento e interesse da turma.

ABSTRACT

This article reports the application of a mathematical activity developed and applied by scholars from
the Institutional Program of Initiation to Teaching Scholarships (PIBID-Mathematics / DMA / UFS),
in one of the 7th grade classes of a public school, in the municipality of Aracaju-SE. The application
of the activity sought to enable students to better understand the geometric content addressed by the
respective math teacher in this class, as learning verification. The text has as theoretical support,
studies by Nasser and Sant&39;anna (2010), Lorenzato (1995, 2016), besides the Common National
Curricular Base - BNCC (BRAZIL, 2017). The results point to a class involvement and interest.

RESUMEN

Este artículo informa la aplicación de una actividad matemática diseñada y aplicada por académicos
del Programa Institucional de Iniciación para Becas de Enseñanza (PIBID-Matemáticas / DMA /
UFS), en una de las clases de séptimo grado de una escuela pública, en el municipio de Aracaju-SE.
La aplicación de la actividad buscaba permitir a los estudiantes comprender mejor el contenido
geométrico abordado por el maestro de matemáticas respectivo en esta clase, como verificación de
aprendizaje. El texto tiene como soporte teórico, estudios de Nasser y Sant&39;anna (2010),
Lorenzato (1995, 2016), además de la Base Curricular Nacional Común - BNCC (BRASIL, 2017).
Los resultados apuntan a una participación e interés en la clase.
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INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma ação da Política Nacional
de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC). Esse programa viabiliza a iniciação
do licenciando no ambiente escolar ainda no começo do curso, desde o início de sua formação inicial
tendo em vista estimular, a análise e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas
públicas de educação básica. Assim, participamos do referido programa entre período de 2014 a
2018, pelo qual desenvolvemos ações em escolas públicas da rede estadual credenciadas ao
programa.

Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das
escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente
da licenciatura e de um professor da escola. (BRASIL, 2008, p. 1).

O subprojeto PIBID-Matemática/UFS/SC[i], era formado por quatro subgrupos, com um
coordenador cada, um desses subgrupos por meio de reuniões semanais, com o intuito de fomentar
não apenas a elaboração de atividades matemáticas, mas também com fundamentação teórica. Essas
ações favoreciam aos bolsistas e voluntários um apoio para iniciar o exercício da sua docência, além
disso, possibilitou a elaboração de diferentes trabalhos acadêmicos sobre as experiências
vivenciadas, como este artigo e trabalhos de conclusão de curso. Mas, antes de irmos às escolas para
aplicação das atividades, se fazia necessário primeiramente observar a turma, a fim de discutirmos as
metodologias apropriadas para o desenvolvimento de cada atividade, conforme conceitos
matemáticos que estariam sendo envolvidos.

As atividades que realizamos como bolsistas do PIBID-Matemática/UFS/SC, eram elaboradas a
partir de estudos sobre abordagens metodológicas para o ensino de matemática e aspectos teóricos
especificamente voltados ao ensino de geometria. A proposta metodológica desse grupo, em
particular, tinha ênfase no ensino de geometria, de modo a mostrar a articulação da geometria a
outros conceitos matemáticos. O uso de materiais manipuláveis e de jogos matemáticos eram as
metodologias mais utilizadas pelo grupo, incluindo a história de alguns conteúdos e a resolução de
problemas. Uma proposta que foi possível compreender que é possível ter um ensino de matemática
mais dinâmico.

A geometria é a mais eficiente conexão didático-pedagógica da Matemática.
Interliga-se com a aritmética e com a álgebra, porque os objetos e relações
dela correspondem aos das outras; assim sendo, conceitos, propriedades e
questões aritméticas ou algébricas podem ser classificados pela geometria,
que realiza uma verdadeira tradução para o aprendiz. (LORENZATO, 1995,
p.07)

Neste texto, o objetivo é relatar a experiência obtida ao aplicarmos uma das atividades matemáticas,
criadas e elaboradas por nós bolsistas de um dos subgrupos do PIBID-Matemática/UFS/SC, à época
do período 2014-2018. O nome que denominamos à atividade foi “geometria articulada aos conceitos
de razão e proporção”, com o propósito de aplicar em uma turma de 7° ano do ensino fundamental,
em uma das escolas públicas parceiras, no último ano do programa (mais precisamente, janeiro de
2018). Essa turma contava com uma frequência de 25 alunos, bastante participativos na atividade.

Para essa aplicação, como também ocorreu para outras atividades, passamos por momentos de
estudos e discussões. Primeiro, entre os bolsistas que elaboravam, depois pelo grupo todo, fazendo
aplicação entre nós, submetendo apreciação e avaliação dos professores supervisores e da
coordenação do nosso grupo. Era a forma que víamos para testar a aplicabilidade da atividade,
revisando os conceitos nela envolvidos, assim também, conferir a validação junto aos professores de
cada turma. Eles nos diziam o que podia ou não ampliar ou rever na atividade, conforme suas turmas.
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Neste caso, nossa preocupação residiu nos conceitos de razão e proporção, articulando-os aos
conceitos geométricos aplicados ao 7° ano do ensino fundamental.

Segundo Nasser e Sant’anna (2010), para o pensamento geométrico de van Hiele, espera-se que
alunos correspondentes a esse nível de ensino (7º ano) esteja em desenvolvimento de aprendizagem
geométrica no nível 1 (da análise)[ii], pelo qual o aluno identifica as propriedades e faz o uso dessas
propriedades para encontrar a solução dos problemas. O desenvolvimento desse pensamento pode ser
melhor orientando a partir dos estudos de van Hiele, cuja teoria estabelece uma organização de
quatro níveis, cada um descreve os processos de pensamento usados em contextos geométricos, os
quais podem ser descritos, segundo Nasser e Sant’anna (2010).

Quadro1. Caracterização dos níveis de van Hiele

Nível de van Hiele Características Exemplos

Nível 0

Visualização ou
reconhecimento

Reconhecimento,
comparação e nomenclatura
das figuras geométricas por
sua aparência global.

Classificação de recortes de
quadriláteros em grupos de
quadrados, retângulos
paralelogramos, losangos e
trapézios.

Nível 1

Análise

Análise das figuras em
termos de seus
componentes,
reconhecimento de suas
propriedades e uso dessas
propriedades para resolver
problemas.

Descrição de um quadrado
através de propriedades:
quatro lados iguais, quatro
ângulos retos, lados opostos
iguais e paralelos.

Nível 2

Dedução informal

Argumentação lógica e
informal ordenação de
classes de figuras
geométricas.

Descrição de um quadrado
através de suas propriedades
mínimas: quatro lados iguais,
quatro ângulos retos.
Reconhecimento de que um
quadrado também é um
retângulo.

Nível 3

Dedução

Domínio do processo
dedutivo e das
demonstrações;
reconhecimento de
condições necessárias e
suficientes.

Demonstração de
propriedades dos triângulos e
quadriláteros usando a
congruência de triângulos.

Nível

4 Rigor

Capacidade de compreender
demonstrações formais.
Estabelecimento de
teoremas em diversos
sistemas e comparação dos
mesmos.

Estabelecimento e
demonstração de teoremas em
uma geometria finita.

Fonte: Nasser e Sant’anna (2010, p. 07)

Do exposto, observamos que cada nível é uma condição para o outro nível subsequente. Para tanto, o
professor, ao conhecê-lo, terá papel fundamental na construção do pensamento geométrico do aluno,
isto é, convém a ele selecionar atividades que propiciem esse desenvolvimento.

PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE
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Inicialmente, fomos à escola parceira para realizar algumas observações da prática do professor, e lá
fomos informados que os conteúdos posteriormente abordados os conceitos de razão e proporção e
que a atividade planejada teria que ser de teor introdutório. Tratava-se de uma turma do 7º ano e
buscamos no planejamento, estabelecer uma articulação desses conceitos com a geometria, visto a
dificuldade que os alunos estavam apresentando em reconhecer, por exemplo, algumas figuras
geométricas. Para o professor, nunca havia tempo de explorar os conceitos geométricos, conforme
seu planejamento, porque no final do ano, muitas atividades na escola interferiam no andamento do
seu trabalho docente.

A proposta desta atividade foi planejada e discutida em reuniões semanais no Departamento de
Matemática (PIBID-Matemática/UFS/SC). Em janeiro de 2018, mesmo o programa passando por
inconsistência quanto à sua continuidade, ainda realizávamos nossas atividades nas escolas que
estavam em aula.

Desde décadas passadas que existem estudos apontando a problemática sobre o ensino de geometria,
tanto em relação às dificuldades apresentadas pelos alunos, como nos aspectos em que impossibilita
os conceitos geométricos a não serem ensinados. Nos estudos de Lorenzato (2015, p. 12), “o estudo
de geometria é iniciado ressaltando o constante, o permanente e o fixo; por exemplo, a posição da
figura, o total de lados, a igualdade de lados e de ângulos”.

Para o autor, ensinar dessa maneira aos alunos, contribui para limitar a compreensão sobre certas
propriedades que se interceptam uma a outra. Como é o caso do quadrado, caso particular do
retângulo e do losango. Ou seja, dificulta o processo de desenvolvimento do pensamento geométrico,
tornando um obstáculo para avançar de nível. Por isso, temos constatado que os alunos dos anos
finais do ensino fundamental, por exemplo, permanecem no nível 0 (visualização e reconhecimento),
ou quando muito, conseguem atingir o nível 1 (análise e identificação de propriedades, mas sem
reconhecer a inclusão que pode existir entre elas).

Essa problemática reside em uma das razões para que nesse grupo do PIBID-Matemática/SC tivesse
ênfase na geometria, buscando articular os conceitos geométricos aos outros conceitos matemáticos
ao aplicar atividades nas turmas envolvidas com o referido projeto.

Desse modo, para o planejamento, pensamos em uma atividade com a construção de sólidos
geométricos, utilizando a geometria espacial. Mas, logo alguns questionamentos foram surgindo no
grupo, em decorrência do nível em que os alunos se encontravam. Tais questionamentos como, será
que os alunos vão conseguir entender? Esses alunos já estudaram algum tipo de sólidos? Devido a
esses questionamentos, recorremos a outras pesquisas, na internet e em livros didáticos de
matemática referente ao 7º ano do ensino fundamental, entre os quais, encontramos a referida
atividade, chamando nossa atenção pela forma como estava apresentada.

A atividade a qual, aqui destaca foi encontrada no livro Matemática Atual, autoria de Bigode (1994),
no capítulo dez, intitulado “Geometria e proporcionalidade” (p. 178-181). Vale observar que mesmo
o livro sendo antigo, ele apresenta uma sequência de atividades que contribui para a aprendizagem
do aluno, pelo fato de revisitar alguns conceitos vistos em séries anteriores e de acordo com o Plano
Nacional do Livro Didático (PNLD 2017):

As conexões internas entre os conteúdos da própria Matemática são
indispensáveis no ensino e na aprendizagem e, além disso, refletem a riqueza
das ligações existentes entre os vários campos desse saber. Nesse sentido,
existe, em muitas obras aprovadas, a preocupação em estabelecer ligações
entre os novos conteúdos e os já estudados, além de recorrer às conexões
entre os campos da matemática escolar, (Brasil, 2016, p.51)
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Notamos no referido livro, relações entre os conteúdos geométricos e outras áreas do conhecimento,
como artes, arquitetura e, até mesmo, o corpo humano. A razão dessa articulação favorece ao aluno
compreender como a geometria pode articular-se aos conceitos de proporcionalidade. Dentre as
atividades propostas no livro, o autor nos apresenta intitulada como “Ampliando e reduzindo
figuras”, na qual destaca o uso de técnicas para desenvolver a ampliação ou redução de figuras,
mostrando serem técnicas comuns em cursos de Desenho Geométrico ou Educação Artística[iii]. São
três figuras apresentadas, sendo a primeira (F1) considerada como desenho original de um peixe na
malha quadriculada. A segunda (F2), o autor a denominou de desenho ampliado, também em malha
quadriculada e na figura três (F3), é o desenho reduzido. Com essas três figuras, o autor explica a
técnica de ampliar e reduzir imagens.

A técnica consiste em copiar o desenho numa segunda rede, preservando os
“endereços” que os pontos têm no original.

Para ampliar, basta tomar uma rede em que os lados dos quadrados são
maiores que os da rede original. Para reduzir, os lados dos quadrados da
segunda rede têm que ser menores que os da rede original (BIGODE, 1994,
p. 179, aspas do autor).

A partir dessa técnica, o autor explica que na Figura 2 (corresponde a figura ampliada) cada medida
de comprimento é o dobro da medida correspondente na figura original (F1), enquanto na redução
Figura 3 (F3) os comprimentos são metade dos correspondentes na figura original (F1). O autor
ainda completa que, na Figura 2 (F2) o peixe é uma ampliação na razão 2:1 em relação à figura
original (F1). E na Figura 3 (F3) a figura do peixe é uma redução na razão 1:2 em relação ao peixe da
figura original (F1). Desse modo, esclarece que a relação entre essas medidas referem-se à razão
entre a figura da ampliação e redução com a figura original, assim esclarecendo o que chamamos de
razão. Em seguida, o autor solicita que utilizando a régua, os alunos meçam o comprimento do peixe
original, assim verificando os seus valores.

Na continuidade, o autor apresenta uma seção com atividades, assim solicitando aos alunos que com
o auxílio da régua, encontrassem as medidas do contorno dos peixes apresentados nas Figuras 1, 2 e
3 e posteriormente calculassem o perímetro de cada um deles, e fizessem uma comparação quanto ao
perímetro. Assim, concluindo que a figura da ampliação é o dobro da figura original (F1) e a figura
da redução tem valor correspondente a metade do perímetro do peixe da figura original (F1). Em
continuidade, a sequência de atividades é solicita-se que desenhe um polígono em nova malha, e com
o auxílio da régua calculem o perímetro e a área dos polígonos construídos.

Ao analisarmos essa atividade, vimos que seria interessante aplicá-la com os alunos na turma de 7°
ano do ensino fundamental, pela articulação entre duas áreas da matemática: a aritmética e a
geometria. Mas, para tanto, seria necessário realizarmos algumas adaptações na atividade original
proposta no livro, mantendo a ideia do peixe, mas que sua construção fosse utilizando segmentos de
reta em seu formato. Objetivamos nessa atividade, a compreensão dos alunos nos conceitos de razão
e proporção por meio da ampliação e redução de figuras, fazendo articulações entre os campos da
matemática (geometria, álgebra e aritmética).

Para realizar a atividade, fizemos uso de folhas de papel milimetrado, régua, folha A4, folhas com
desenho de um peixe. Ou seja, a abordagem metodológica empregada foi o uso de material
manipulável. Para cada plano que elaborávamos no referido projeto (PIBID-Matemática), além de
atribuirmos um título à atividade, também informávamos os tipos de abordagem que a atividade
propunha, os conceitos matemáticos que seriam explorados de maneira articulada, quais materiais
necessários para sua execução, bem como, os procedimentos detalhados informando o passo a passo
de como realizá-la, incluindo questionamentos possíveis ou previstos a fazer para os alunos e como
seriam avaliados durante ou no final da atividade. No plano, também, constava as referências pelas
quais buscávamos apoio para elaborá-lo.
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APLICAÇÃO DE ATIVIDADE “GEOMETRIA ARTICULADA AOS CONCEITOS RAZÃO
E PROPORÇÃO”

Antes de iniciarmos a atividade, organizamos a turma em duplas. Entregamos a cada dupla o modelo
do peixe representado em papel quadriculado, mais duas folhas de papel milimetrado.

No material entregue aos alunos, havia o desenho do peixe, cujo corpo estava com o formato de um
quadrilátero (o losango) e a cauda configurada por um triângulo escaleno. Os vértices dessas figuras
estavam destacados como A, B, C, D, E, F. Ainda nesse formato do corpo, traçamos uma diagonal no
losango para que estivesse com a forma de dois triângulos isósceles. Desse modo, estaríamos
trabalhando conceitos de polígonos e tipos de triângulos, além de introduzir os conceitos de razão e
proporção com a ampliação e redução da referida imagem.

Explicamos que na folha milimetrada o quadradinho menor tinha como unidade de medidas 0,5 cm,
e o observassem que o quadradinho maior possuía o dobro do quadradinho menor, isto é, representa
1,0 cm. Assim, para a altura, deveriam verificar 16 unidades de quadradinhos e para o comprimento,
24 unidades de quadradinhos.

Solicitamos que um representante da dupla, inicialmente colocasse os nomes da dupla na folha, com
o intuito de, ao final da atividade, recolhermos como forma de avaliação e, em seguida, desenhasse a
partir da figura original do peixe, uma outra figura, porém na forma reduzida. Durante essa
construção, que ocorreu na primeira aula, foi aguardado um tempo para os alunos começarem a
desenhar. Porém, percebemos algumas dificuldades por parte dos alunos, para dar início à atividade,
uma delas, era que eles não sabiam o que era unidade de medida, como também desconheciam o
papel milimetrado.

Assim, foi necessária a intervenção de nós bolsistas, explicando para a turma o que seria unidades de
medidas. Outra dificuldade percebida foi que os alunos não enxergaram que para reduzir a figura
com medidas exatas bastava apenas reduzi-la na metade. Isto é, já que a figura possuía 24 unidades
de quadradinhos, por sua vez, a figura reduzida mediria 12 unidades de quadradinhos, e para
ampliá-la bastava multiplicar por 2, resultando em 48 unidades de quadradinhos. Por sua vez, os
alunos não lembravam como encontrar metade ou o dobro de certo número. Esclarecido estes
conceitos, as atividades foram recolhidas.

Na aula seguinte, foram entregues as atividades para a turma, explicamos novamente os passos da
atividade, e os conceitos vistos na aula anterior, com o intuito de relembrá-los como também
apresentar estes conceitos para os alunos que faltaram na aula anterior. Dessa forma, solicitamos que
terminassem a construção das figuras, assim deu-se a continuidade da atividade, sempre orientando
os alunos que sentiam dificuldades ao traçar os segmentos e isso levou muito tempo comprometendo
toda aula. Mais uma vez, recolhemos as atividades.

No terceiro dia de aplicação, novamente devolvemos as atividades para que eles pudessem concluir e
assim, notamos que os alunos percorreram três caminhos para a construção da figura, como por
exemplo: alguns, inicialmente traçaram o segmentos de reta e em seguida marcaram os pontos;
outros inicialmente marcaram os pontos e em seguida traçaram e, outros alunos, que desenharam a
figura do peixe sem obedecer as regras da atividade nem as medidas. Com isso, tornou-se necessário
intervirmos na execução da atividade daqueles que fizeram de forma aleatória e explicamos como
eles deveriam fazer tanto a ampliação, quanto a redução das figuras, para que as formas dos desenhos
fossem preservadas e os desenhos continuassem proporcionais.

Após, finalizarem a atividade, fomos ao quadro fazer a correção da atividade e explicamos que as
reproduções, inicialmente dos desenhos ampliados eram para ter medidas com 32 unidades para
altura, com 48 unidades de comprimento. Sendo assim, o novo desenho terá o dobro do tamanho das

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/aplicacao_de_atividade_matematica_um_relato_sobre_a_relacao_da_g.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



dimensões anteriores, já para o desenho reduzido teria 8 unidades para altura, com 12 unidades de
comprimento, ou seja, o novo desenho será duas vezes menor que as dimensões do desenho original.
Perguntamos se eles tinham alguma sugestão de como calcular a razão entre os comprimentos dos
desenhos (ampliado e reduzido) e as alturas desses mesmos desenhos.

Alguns disseram que não sabiam, “e que uma figura era pequena e a outra era maior”. Sendo assim,
explanamos que a razão entres dois números a e b, com b ≠ 0 é o quociente entre eles, ou seja, a
razão entre a medida do comprimento do desenho reduzido e a medida do desenho ampliado é de
doze está para quarenta e oito (12/48). Ao Simplificar, obtemos um está para quatro (1/4).
Explicamos que nessa situação, comparamos dois comprimentos, em que as grandezas são de mesma
natureza. Em relação à razão entre as alturas dos desenhos, solicitamos que os alunos resolvessem e,
assim, só verificamos o resultado final, em virtude do tempo da aula. De acordo com os PCN “É
importante que essas atividades sejam conduzidas, de forma que mantenha ligações estreitas com o
estudo de outros conteúdos, em particular com as atividades numéricas, métricas e com a noção de
proporcionalidade” (BRASIL, 1998, p.69).

Seguidamente, perguntamos como calculamos o perímetro dos dois desenhos? E 29,41% dos alunos
responderam somando as medidas de todos os lados outros não lembravam. Após, o cálculo do
perímetro foi perguntado: qual a razão entre o perímetro dos desenhos? E 41,17 % dos alunos
perguntaram é do mesmo jeito? Respondido que sim, os alunos realizaram os cálculos no caderno e
outros não fizeram. Desta forma, realizamos a correção no quadro e esclarecemos que a razão entre o
perímetro do desenho reduzido e o perímetro do desenho ampliado é de quarenta está para cento e
sessenta (40/160); simplificando, obtemos um está para quatro (1/4). Deixamos claro para os alunos
que, nesse momento, também comparamos dois comprimentos.

Dessa maneira, foi questionado para eles, se aqueles desenhos eram proporcionais? Alguns
respondiam que “sim” outros diziam que “não era”, ainda havendo aqueles que ficaram na dúvida.
Então, explicamos que uma proporção é uma igualdade entre duas razões e como havíamos
encontrado a razão em relação ao comprimento e ao perímetro, observa-se que existe uma igualdade
entre as razões dos segmentos que ocupam as correspondentes posições relativas nos desenhos. Isso
significa que existe uma proporção constante entre elas, sem ocorrência de deformação.

Também podemos dizer que os dois desenhos são semelhantes, isto é, elas têm a mesma forma com
medidas correspondentes congruentes, ou seja, quando uma é uma ampliação ou redução da outra. O
desenho final e o desenho original são chamados desenhos semelhantes. Como, também podemos
observar outra afirmativa nos PCN, de 1998 que:

Produzir e analisar transformações e ampliações/reduções de figuras
geométricas planas, identificando seus elementos variantes e invariantes,
desenvolvendo o conceito de congruência e semelhança; ampliar e
aprofundar noções geométricas como incidência, paralelismo,
perpendicularismo e ângulo para estabelecer relações, inclusive as métricas,
em figuras bidimensionais e tridimensionais (BRASIL, 1998, p.82)

Posteriormente, entregando um terceiro momento, entregamos uma folha com dois desenhos um já
ampliado e outro já reduzido respectivamente, para eles encontrarem a razão e para verificarem se
são proporcionais entre si. No entanto, esses desenhos não eram proporcionais. A partir dos desenhos
apresentados, entregamos as seguintes perguntas:

• Existe alguma diferença entre as figuras desenhadas e a que foi entregue a vocês? Qual?
• Além do fato de desenharem a mesma figura, os desenhos têm alguma relação? Qual?
• Meça o contorno do peixe de cada desenho e calcule o perímetro. Faça uma comparação entre

os desenhos.
• Quanto às formas dos desenhos entregues no segundo momento, por qual motivo não são

preservadas?
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Depois pedimos aos alunos que respondessem e registrassem na folha, visto que, aguardamos eles
responderem e entregarem as respectivas respostas.

Para Nasser e Sant’anna (2010, p.09), “a melhor maneira de identificar em que nível de van Hiele
cada aluno está raciocinando é propondo atividades como essa, e observando como eles raciocinam
para respondê-las”. Com isso, a finalidade desses desenhos foi reconhecer como os alunos estavam
pensando geometricamente e propiciar um melhor entendimento sobre os conteúdos proposto.

Esta atividade foi elaborada para ser aplicada em 2 horas-aulas, mas durante o desenvolvimento das
aulas, foram surgindo algumas dificuldades por parte dos alunos, como o fato de não saberem usar o
papel milimetrado, estendendo esse planejamento para 6 horas-aulas

UMA ANÁLISE DOS DADOS.

Nas tabelas seguintes apresentaremos as respostas dos alunos, referentes às questões que lhe
propomos durante a aplicação da atividade.

Tabela 1: Existe alguma diferença entre as figuras desenhadas e a que foi entregue a vocês? Qual?

Respostas Quantidade de
Alunos %

“Que o peixe original difere do
falso”. 1 6,67

Não”. 1 6,67
“Sim os dois tem tamanhos
diferentes”. 4 26,67

“Sim, porque tem ampliação e
redução”. 9 60,00

Fonte :Questionário aplicado (2018).

Nesta questão, notamos que os alunos só observam a figura de um peixe com tamanhos diferentes,
ou seja, a imagem conceitual. Não relacionou com nenhuma figura geométrica ou com o conteúdo de
proporcionalidade, assim só conseguindo visualizar e não reconhecendo os conceitos geométricas
como triângulo, ponto reta, seguimentos de retas estando no o nível 0.

• Além do fato de desenharem a mesma figura, os desenhos têm alguma relação? Qual?

Tabela2: referente a pergunta acima citada.

Respostas Quantidade de alunos %
• “O corpo maior e menor do peixe”. 1 6,67
• “Sim, todos eles usam cálculos e são

proporcionais”. 1 6,67

• “Sim, os dois são um peixe”. 3 20,00
• “Não”. 3 20,00
• “Sim, eles são proporcionais”. 7 46,66

Fonte: Questionário aplicado (2018).
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Observamos que 53,33% dos alunos conseguiram visualizar a proporcionalidade encontrando as
razões entre os dois desenhos. Porém, 46,66% dos alunos não conseguiram visualizar ou entender o
conteúdo. Como esses alunos responderam sobre as relações das figuras “Sim, os dois são um peixe”
só visualizaram apenas o desenho. Também, foi possível verificar que os alunos não conseguem
visualizar, ainda tem nível em estágio elementar (nível 0).

Ao estabelecermos uma relação com a BNCC, por exemplo, somos orientados que os alunos já
devem ter as habilidades de verificar relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por
uma transversal. Isso na prática não é bem assim.

• Meça o contorno do peixe de cada desenho e calcule o perímetro, faça uma comparação entre
os desenhos.

Tabela 3: referente a pergunta acima citada.

Respostas Quantidades de
alunos %

• Não respondeu 1 5,88
• “39” 1 5,88
• “72” 1 5,88
• “80,5” 1 5,88
• “79” 2 11,76
• “O que o original tem40 cm, o maior tem

80cm e o menor tem 20 cm” 5 29,41

• “79,5” 6 35,29

Fonte:
Questionário
aplicado (2018).

Nesta questão,
percebemos que os
cálculos realizados
pelos alunos do
perímetro das
figuras foram bem
distintos, sendo que
era a mesma
medida apresentada
a todos a parti da
figura original.
Porém, eles não
deram tanta atenção
necessária as
dimensões
solicitadas para
desenharem as
figuras
corretamente.
Desses alunos, só
cinco fizeram a
comparação entre o
perímetro dos três
desenhos
solicitadas, mas a
maioria só
encontrou o
perímetro do
desenho com
redução. Mesmo
explicando que o
perímetro é a soma
de todos os lados da
figura, os alunos
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não associaram com
a geometria.

Para Nasser e Sant’anna (2010), o pensamento geométrico do casal van Hiele, espera que a maioria
dos alunos chegam ao 7º ano reconhecendo e visualizando, corresponde ao nível 0, e começando o
nível 1, analisando as propriedades das figuras geométricas.

• Quanto às formas dos desenhos entregues no segundo momento, qual o motivo de não serem
preservadas?

Tabela 4: referente a pergunta acima citada.

Respostas Quantidade alunos %
• Não. Eles são proporcionais. 1 5,88

• Porque uma é maior do que a outra. 2 11,76

• Não respondeu 2 11,76

• Porque a razão é diferente. 3 17,64

• É porque ½ é metade das duas figuras
porque são iguais. 4 23,52

• As razões não são proporcionais. 5 29,41

Fonte: Questionário aplicado (2018).

Depois de ter sanado todas as dúvidas das questões 1 a 3, percebemos que para 82,35 % dos alunos,
ficaram claro os conceitos abordados na atividade, mas podemos concluir que após algumas
explicações ainda tinha aluno que não conseguia visualizar nas figuras os conteúdos. Ao final da
atividade, fizemos alguns questionamentos sobre quais figuras geométricas formavam o desenho de
peixe? Se conseguiam visualizar alguns triângulos, algum quadrilátero 82,35 % dos responderam “só
consegui visualizar os triângulos”.

O que consegui observar foi a calda do peixe em formato de triângulo, mas não souberam informar
qual o nome do triângulo. Então, explanamos que o corpo seria um losango, e traçando duas
diagonais se transformaria em quatro triângulos. Já o triângulo da calda do peixe recebia o nome de
escaleno por ter as medidas dos três lados diferentes. Para esclarecer essas respostas, explicamos a
relação que a geometria tinha com o conteúdo de razão e proporção, a fim que eles não ficassem com
dúvidas.

Os dados nos fizeram observar sobre a importância em aplicar uma atividade em que os alunos
fizessem o registro no caderno, para ser observado com mais clareza o grau de dificuldade que
enfrentam durante a realização da atividade e, por conseguinte, poder aprender os determinados
conteúdos.

Desse modo, notamos que sete alunos só acharam as medidas do lado do peixe, mas não encontraram
o perímetro, sendo necessário apenas somar as medidas lados do desenho. Onze desses alunos
calcularam a razão dos dois desenhos entregues no segundo momento, no entanto, não formalizaram
que as figuras não eram proporcionais. Também, dez alunos não observaram as questões
relacionadas aos conteúdos que eles estavam estudando nas aulas de matemática ministradas pelo
professor supervisor, só visualizaram o formato do desenho. Apenas um aluno não respondeu
nenhuma das perguntas. Observamos também que atividades com material manipulável é importante
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para aprendizagem do aluno, segundo Lorenzato (2006).

[...] convém termos sempre em mente que a realização em si de atividades
manipulativas ou visuais não garante a aprendizagem. Para que esta
efetivamente aconteça, faz-se necessária também a atividade mental, por parte
do aluno. E o MD pode ser um excelente catalisador para o aluno construir seu
saber matemático. (LORENZATO, 2006, p. 21).

Contudo, podemos ressaltar que ao final da atividade alguns alunos perceberam que cada desenho era
metade do outra tendo suas razões proporcionais em relação ao primeiro desenho entregue e a
redução e ampliação, ou seja, “é porque ½ é metade das duas figuras porque são iguais”. Com essa
atividade, constamos que para o aluno chegar no nível desejável é necessário o amadurecimento de
estratégias de ensino, mais aulas com atividades diferenciadas. Sendo assim, utilizadas como
ferramenta de auxílio para o aprendizado dos alunos.

Dessa forma, podemos ressaltar os objetos de conhecimento e habilidades que a Base Nacional
Comum Curricular recomenda que alunos de7° ano tenham. Dentre os conceitos que envolvem razão
e proporção, a BNCC indica os objeto de conhecimento relacionados com fração e seus significados
e problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais, no qual indica-se três
habilidades que recomendam quais as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos
alunos do 7°ano do ensino fundamental para tal objeto de conhecimento. Que segundo van Hiele,
esses alunos já eram para ter o conhecimento de algumas propriedades das figuras geométricas como
a descrição lados iguais, ângulos retos, lados opostos iguais ou paralelos.

CONSIDERAÇÕES

Este artigo buscou apresentar a experiência vivenciada na aplicação de uma atividade matemática,
denominada “geometria com razão e proporção”. Ela foi aplicada em uma turma do 7ªano do ensino
fundamental em uma escola da rede pública estadual. Trata-se de uma das atividades de nossa
atuação como bolsistas no PIBID vinculado ao curso de Licenciatura em Matemática do Campus São
Cristóvão-UFS (2014 – 2018).

Como foi uma atividade que desde a sua elaboração já foi intrigante, pois queríamos uma abordagem
em que os conteúdos pudessem ser apresentados de maneira que os alunos pudessem ter um maior
aproveitamento e ficasse claro para ele, os conteúdos e as relações com a geometria. Portanto, após a
conclusão da atividade, tivemos o relato dos próprios alunos que atividade foi complicada devido aos
cálculos, mas que acharam muito interessante. Tanto que uma das alunas pediu para levar par casa,
pois gostaria de refazer em casa, a ampliação e redução da figura. A princípio, achávamos que os
alunos iriam ter a dificuldade em visualizar a geometria, porém umas das maiores dificuldades foi
realizar os cálculos. Mas, após sanar as dificuldades dos alunos, conseguimos alcançar o nosso
objetivo que era mostrar a relação da geometria com os conteúdos razão e proporção, mostrando-lhes
também o quanto a geometria está relacionada com o nosso cotidiano e o mundo. No entanto,
concluímos que os alunos ainda não apresentam o nível básico do pensamento geométrico de van
Hiele, o que indica e confirma as lacunas na construção do conhecimento geométrico. Que o nível
esperado para esta turma seria o nível 1, da análise.

Destacamos também outro aspecto dessa atividade em relação à geometria. Com ela, podemos
explorar outros conceitos, tais como: ponto, reta, soma dos ângulos internos, ângulos e seus
elementos, área, volume, plano cartesiano, quadriláteros, tipos de triângulos e suas propriedades,
estudo da simetria, porcentagem e outros dependerá de o professor ter criatividade e planejamento
nas suas aulas para explorar atividade. Neste caso, nossa preocupação residiu nos conceitos de razão
e proporção.

Enquanto futuros professores, podemos assumir uma postura reflexiva e critica referente aos dados
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coletados e ao ensino da geometria. Contudo, percebemos que se faz necessário investir neste tipo de
atividade para o ensino e aprendizagem.

Com essa experiência, percebemos que os alunos demonstram o maior interesse no desenvolvimento
das atividades, embora apresentassem dificuldades ao resolverem as tarefas propostas. Esse interesse
reflete sobre a importância dessas atividades matemáticas, uma vez que nelas, os conteúdos
matemáticos apresentam articulação entre si, sobretudo, com a geometria. O que amplia o
aprendizado dos alunos do ensino fundamental, como também do licenciando que está em formação
do exercício da docência, por meio do PIBID.

[i] Convém explicitar que devido à data de publicação da edição do exemplar pesquisado, à época,
algumas escolas apresentavam em seus currículos, a disciplina de Desenho Geométrico. A disciplina
de Artes era nomeada como Educação Artística e não fazia parte do Núcleo Comum.
[ii] Níveis de van Hiele: segundo a teoria original do casal van Hiele, começa pelo nível 0 até o nível
4.
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