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Resumo 

Trabalhos, realizados pelos autores desta proposta e outros, destacam que a 

proporcionalidade é um conceito integrador de diversos campos da matemática, 

particularmente, aquela abordada em nível do Ensino Básico. Noções de proporcionalidade 

são também essenciais para a formação dos alunos, do ponto de vista de seus estudos em 

matemática e em outras disciplinas, em todas as etapas da escolaridade, e da preparação 

para a vida.   

Apesar de tal conteúdo estar na base do pensamento multiplicativo, que deveria 

ser introduzido desde os primeiros anos de escolaridade, ele vem sendo abordado 

explicitamente somente no 7º e 8º anos do Ensino Fundamental, sem relação com os 

demais assuntos de matemática, e com base em regras nem sempre compreendidas. De 

fato, o assunto, neste nível de ensino, aparece como sendo uma novidade, com ideias e 

nomenclatura próprias, desvinculado dos conhecimentos adquiridos anteriormente pelos 

alunos, de conteúdos trabalhados ao longo desse mesmo período, e principalmente da 

sua vida. O excesso de nomenclatura e regras prejudica a devida compreensão do 

conteúdo, sua relação com os outros campos, como álgebra e geometria, e suas 

aplicações no cotidiano.  

Esta oficina tem como primeiro objetivo a consolidação dos conceitos de 

proporcionalidade direta e inversa, a partir da exploração de situações do cotidiano, 

envolvendo, por exemplo, preços de produtos e consumo de automóveis, nas quais em 

geral é utilizada a tão conhecida “Regra de Três”.  Nesta parte, têm um papel importante 

a simples observação do “que é constante” nessas situações e as diversas maneiras de 

expressar relações matemáticas por meio de tabelas, expressões aritméticas e equações. 
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Serão em seguida explorados aspectos da relação entre a proporcionalidade e a 

geometria, a partir da noção de segmentos proporcionais, com o uso do Teorema de 

Tales e da noção de semelhança de figuras, em construções geométricas. 

O grupo pretende também provocar a reflexão dos participantes da oficina sobre 

a noção de homotetia, conceito da geometria estreitamente relacionado com a 

proporcionalidade e com a semelhança. A escolha deste assunto deve-se à observação 

de que, apesar das recomendações da comunidade de educadores matemáticos, em 

documentos oficiais e científicos, no sentido da importância do ensino do mesmo, este 

não estar presente na maioria das salas de aula. De fato, em consulta realizada pelo 

grupo a cerca de 1100 professores em 2014, apenas 25,7% das respostas indicam a 

homotetia como sendo de alta importância no currículo do Ensino Fundamental 2, o que 

sugere a necessidade de oferecer subsídios que apoiem e valorizem esse assunto.  

Serão exploradas atividades envolvendo ampliação e redução de figuras, com o uso de 

material concreto manipulável e instrumentos de desenho, visando a sistematizar a 

noção de homotetia no plano e sua relação com a semelhança, no caso dos polígonos. 

Algumas dessas atividades são transcrições ou adaptações de atividades propostas em 

trabalhos do Projeto Fundão.  

Após a realização de cada tarefa de construção, sua solução será apresentada 

com a utilização do geogebra, permitindo discussão coletiva. A partir dessas discussões, 

será possível a sistematização dos conteúdos e resultados envolvidos.  

Ressalte-se finalmente que os autores desta proposta consideram possível, e 

recomendável, explorar aspectos do conceito de proporcionalidade e suas propriedades, 

em situações-problema, sem antes ter definido formalmente as noções de razão e 

proporção e enunciado tais propriedades. Ao contrário, essas noções e resultados 

emergem nas situações abordadas e são sistematizadas ao longo do trabalho. 

 

 


