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RESUMO 
 
 
 
 
 
CORRÊA, Elane Cristina Teixeira. Porcentagem: uma sequência didática para a 
Educação de Jovens e Adultos. 2018. 157 f. Dissertação (Mestrado Profissional em 
Ensino de Matemática) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2018. 
 
 
 
 
 
 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo 

verificar a efetividade de uma sequência didática proposta para o ensino de 

Porcentagem na EJA Fundamental. A metodologia de pesquisa adotada foi a 

Engenharia didática. A experimentação ocorreu em uma escola pública estadual, 

localizada em Belém (PA), junto a uma turma de 3º Etapa da EJA Fundamental. Os 

resultados foram analisados via testes de hipóteses, análise de correlação de dados 

e análise da resolução de questões, e indicaram que, apesar de suas limitações, a 

sequência didática proposta pode auxiliar na melhor compreensão de Porcentagem, 

e, consequentemente, na melhoria do desempenho dos estudantes na resolução de 

questões envolvendo Porcentagem. 

 
 
 
Palavras-chave: Ensino de Matemática. Ensino de Matemática por Atividades. 
Ensino de Matemática na EJA. Ensino de Porcentagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
CORRÊA, Elane Cristina Teixeira. Porcentagem: uma sequência didática para a 
Educação de Jovens e Adultos. 2018. 157 f. Dissertação (Mestrado Profissional em 
Ensino de Matemática) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
This paper presents the results of a research that had as objective to verify the 
effectiveness of a didactic sequence proposed for the teaching of Percentage in the 
Youth and Adult Education level Elementary School. The methodology of research 
adopted was didactic engineering. The experimentation occurred in a state public 
school, located in Belém (PA), in a class of 3ª Stage of the Youth and Adult 
Education level Elementary School. The results were analyzed through hypothesis 
tests, data correlation analysis and problem solving analysis, and indicated that, 
despite their limitations, the proposed didactic sequence can help to better 
understand Percentage, and consequently, to improve performance students in 
solving questions involving Percentage. 
 
 
 
 
 
 
Key-word: Mathematics Teaching. Teaching Mathematics by Activities. Teaching 
Mathematics in the Youth and Adult Education. Percentage teaching. 
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Introdução 

 

Os estudos relativos ao ensino de Matemática na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) ainda são recentes, conforme se verifica em Fonseca (2007), daí a 

relevância da realização de investigações acerca desta modalidade de ensino. No 

que se refere ao ensino de porcentagem na EJA, acredita-se merecer especial 

atenção, uma vez que vivenciamos uma época em que a informação é fundamental 

e normalmente, muitos dados são tratados via porcentagem. Nesse sentido, para 

que os educandos possam compreender as informações fornecidas por diversas 

fontes, se faz necessário o conhecimento deste componente curricular. 

Pesquisas que tratam do ensino de Porcentagem na EJA são variadas, no 

entanto, a maioria busca metodologias de ensino que valorizem os conceitos, os 

procedimentos e as atitudes desenvolvidos no decorrer da vivência dos alunos 

(contextualização), como por exemplo, os estudos realizados por Panciera (2008), 

Mazzanti (2008), Bastos, Allevato e Curi (2010), Dias e Pasquini (2010), Slongo 

(2012), Santos, Barbosa e Nascimento (2010), Silva (2013), e Oliveira (2015). A 

preocupação dos estudiosos justifica-se pelo fato de os conhecimentos prévios 

desses educandos, que emergem em suas interações sociais e compõem sua 

bagagem cultural, são frequentemente desconsiderados na prática pedagógica dos 

professores de EJA. 

Diante do exposto, realizou-se uma pesquisa de modo a estudar a seguinte 

questão norteadora: 

Que efeitos o desenvolvimento de uma sequência didática proposta para o 

ensino de Porcentagem na EJA Fundamental de uma escola pública estadual de 

Belém, provoca sobre a compreensão de Porcentagem e o desempenho na 

resolução de problemas envolvendo este conteúdo? 

A partir desta questão, o objetivo geral da pesquisa foi verificar a efetividade 

de uma sequência didática proposta para o ensino de Porcentagem na EJA 

Fundamental. 

Os objetivos específicos foram os seguintes: 

- avaliar uma sequência didática para o ensino de Porcentagem na EJA 

Fundamental, de modo a evitar algumas dificuldades de aprendizagem mencionadas 

por estudiosos e atender à matriz curricular relativa a este conteúdo no Ensino 

Fundamental; e 
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- verificar os efeitos do desenvolvimento de uma sequência didática proposta 

sobre o desempenho de alunos de uma turma de 3º Etapa da EJA Fundamental de 

uma escola pública estadual de Belém na resolução de problemas sobre 

Porcentagem. 

Para atingir tais objetivos se recorreu à metodologia da Engenharia Didática, 

segundo Artigue (1995), apresentada na seção 1, a qual possui quatro fases: 

análises prévias, concepção e análise a priori, experimentação, e análise a posteriori 

e validação. 

Na fase de análises prévias, apresentada na seção 2, foram apresentadas 

algumas considerações acerca de Porcentagem, acerca do ensino de Matemática 

na EJA, sobre o ensino de Matemática por atividades, sobre o uso de jogos no 

ensino de matemática; foram apresentadas ainda algumas pesquisas relacionadas 

ao ensino de Porcentagem na EJA; e um estudo diagnóstico realizado junto a 

discentes da 4ª Etapa da EJA Fundamental, para verificar quais dificuldades de 

aprendizagem são apresentadas por alunos que já estudaram Porcentagem. 

Com relação à fase de concepção e análise a priori, apresentada na seção 

3, foi elaborada uma sequência didática tomando-se por base o apresentado na 

seção anterior, principalmente as investigações realizadas sobre o ensino de 

Porcentagem na EJA e os resultados do estudo diagnóstico realizado. 

Na fase de experimentação, apresentada na seção 4, foi realizada a 

aplicação da sequência didática elaborada, junto a uma turma da 3ª Etapa da EJA 

Fundamental. 

Na última fase, análise a posteriori e validação, realizou-se a confrontação 

entre o previsto na análise a priori com o efetivamente ocorrido durante a 

experimentação, além de testes de hipóteses, análise de correlação e análise das 

resoluções das questões apresentadas nos pós-testes. 
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1 ENGENHARIA DIDÁTICA 
 

Engenharia Didática é uma metodologia de pesquisa que, segundo Almouloud 

e Coutinho (2008), surgiu no início dos anos 80 na Didática da Matemática e pode 

ser utilizada em pesquisas que objetivam estudar os processos de ensino e 

aprendizagem de um dado conceito (objeto matemático). Caracterizando-se por um 

esquema experimental baseado em “realizações didáticas” em sala de aula. 

Conforme Artigue (1995), a inclusão das “realizações didáticas” em sala de 

aula entre as metodologias de pesquisa em didática baseia-se em dois argumentos, 

a saber: as metodologias externas à sala de aula, tais como questionários, 

entrevistas e testes são insuficientes para verificar a complexidade do sistema 

estudado; e a realização didática em sala de aula põe à prova (em prática) as 

construções teóricas elaboradas nas investigações ao envolver tais construções em 

um mecanismo de produção. 

Ao se basear em “realizações didáticas” em sala de aula, ainda segundo 

Artigue (1995), a Engenharia de Didática fundamenta-se na “concepção, realização, 

observação e análise de sequências de ensino.” (ARTIGUE, 1995, p. 36, tradução 

nossa). Caracteriza-se também por registros de estudos de caso, cuja validação é 

interna, realizada via confrontação entre a análise a priori e a posteriori. Tal 

caraterística a difere de outras investigações experimentais em sala de aula, as 

quais geralmente possuem validação externa, via comparação estatística de 

rendimento de grupos experimentais e grupos de controle. 

A Engenharia Didática se dá em quatro fases, a saber: análise(s) 

preliminar(es); concepção e análise a priori das situações didáticas da engenharia; 

experimentação; e análise a posteriori  e avaliação (validação). 

  A fase de análise(s) preliminar(es) se faz necessária para fundamentar a 

fase de concepção e de acordo com Artigue (1995), as mais frequentes são as 

seguintes: 

- A análise epistemológica dos conteúdos contemplados no ensino 
- A análise do ensino tradicional e seus efeitos 
- A análise das concepções dos estudantes, das dificuldades e obstáculos 
que determinam sua evolução 
- A análise do campo de restrições onde se vai situar a realização didática 
efetiva (ARTIGUE, 1995, p. 38, tradução nossa) 
 

Tais análises se realizam tomando por base os objetivos específicos da 

investigação.  
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Na presente investigação, nessa fase foi realizado um estudo diagnóstico 

junto a discentes da 4ª Etapa da EJA Fundamental, cujos resultados estão 

apresentados na próxima seção. 

Na fase de concepção e análise a priori, o pesquisador determina as 

“variáveis de comando” que achar pertinentes ao problema estudado. De acordo 

com Artigue (1995), essas variáveis podem ser macro-didáticas (ou globais) e micro-

didáticas (ou locais). É nessa fase que se elabora, ou se constrói, a sequência 

didática. A análise a priori deve ser entendida como uma “análise de controle de 

significado” ou uma “teoria de controle das relações entre o significado e as 

situações”. Desse modo, a análise a priori objetiva determinar de que forma as 

variáveis selecionadas permitem controlar os comportamentos dos estudantes e seu 

significado, baseando-se em um conjunto de hipóteses, as quais são verificadas na 

fase de validação. 

Nessa fase, segundo Almouloud e Silva (2012), deve-se:  

 Descrever as escolhas feitas no nível local (relacionando-as 
eventualmente com as seleções globais) e as características da 
situação adidática desenvolvida; 

 Analisar o que poderia estar em jogo nesta situação para o aluno, 
em função das possibilidades de ação, seleção, decisão, controle e 
validação que o aluno terá durante a experimentação; 

 Prever campos de comportamentos possíveis e tentar demonstrar 
como a análise permite controlar seus significados e assegurar, 
particularmente, que se tais comportamentos esperados ocorreram, 
é por consequência do desenvolvimento visado pela aprendizagem. 
(ALMOULOUD; SILVA, 2012, p. 27). 
 

A sequência didática proposta no presente estudo, junto à análise a priori, 

está apresentada na seção 4. 

A fase de experimentação é, segundo Almouloud e Coutinho (2008), o 

momento de se colocar em prática o dispositivo construído, corrigindo-o se 

necessário. A verificação de necessidade de correção do dispositivo se dá por meio 

da análise a posteriori, fase na qual se confrontam as hipóteses levantadas durante 

a fase de análise a priori com o observado durante a experimentação da sequência 

de ensino. 

Essa fase foi realizada junto a uma turma de 3ª Etapa da EJA Fundamental 

de uma escola pública estadual de Belém (PA) em junho e setembro de 2017, na 

qual se aplicou a sequência didática além de um pré- e pós-testes. Os instrumentos 

de investigação utilizados foram um diário de campo, gravações em áudio, fichas de 
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observação, preenchidas por um professor observador (apenas em algumas 

sessões), e as produções dos alunos, conforme se verifica na seção 5. 

A fase de validação inicia-se na fase de concepção com a análise a priori e 

finaliza com a análise a posteriori ao se fazer a confrontação entre ambas as 

análises. Nessa fase, realizou-se ainda um teste de hipóteses na comparação entre 

os desempenhos no pré- e pós-testes, apresentada na seção 6. 

O critério para avaliação do desempenho dos alunos foi a quantidade de 

acertos, cada acerto corresponde a 1 ponto, acerto parcial, 0,5 ponto. Como o pré- e 

o pós-testes estão compostos por 10 questões, a pontuação máxima possível é de 

10 pontos. 
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2 ANÁLISES PRÉVIAS 

2.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE PORCENTAGEM 

 

Atualmente Porcentagem está inserida em Matemática Financeira, sendo 

apresentado o seu conceito geralmente nos primeiros capítulos. Em livros mais 

antigos o conceito inicial apresentado era o de juros, não sendo mencionado o 

conceito de Porcentagem, o qual era apresentado geralmente em livros de 

Matemática Comercial. Na atualidade, de acordo com Schneider (2008) é mais 

comum se encontrar obras sob os títulos de Matemática financeira ou Matemática 

financeira aplicada. 

Segundo Morgado (2017), Porcentagem “é uma regra de três simples e 

direta.” (MORGADO, 2017, p. 11). Após esta definição o autor apenas acrescenta 

um exemplo de regra de três envolvendo Porcentagem e segue explicando de 

maneira simplória como se dá o cálculo de porcentagem de um número e as 

transformações de porcentagem em decimal e de decimal em porcentagem. 

Morgado (2006) inicia o capítulo 1 apresentando exemplos de acréscimo e 

redução de p% a um valor x, não apresenta um conceito de Porcentagem, apenas 

generaliza o fator de correção para os cálculos em 1 +
𝑝

100
 no caso de acréscimo e 

1 −
𝑝

100
 no caso de redução. 

Parente (1996) trata de Porcentagem apenas no Capítulo 5, nos primeiros 

capítulos trabalha com Razões e Proporções, Médias, Números Proporcionais e 

Grandezas Proporcionais. No início do capítulo que traz Porcentagem é apresentado 

um quadro retirado do Jornal Folha de S. Paulo, contendo a opinião de eleitores 

acerca do desempenho de candidatos a governador do Estado de São Paulo, num 

debate na televisão. Em seguida faz algumas observações e conclui com a definição 

de Razão centesimal como “toda razão com denominador igual a 100” (PARENTE, 

1996, p. 55). Logo abaixo acrescenta o seguinte: 

Dada a grande importância das razões centesimais, elas costumam ser 
representadas por um símbolo especial: % (lê-se “por cento”), que substitui 
o denominador 100. Nesse caso, as razões centesimais também recebem 
uma denominação especial: taxa de porcentagem. 
[...] Quando aplicamos a taxa de porcentagem a um dado valor, o resultado 
obtido também recebe um nome especial: porcentagem. (PARENTE, 1996, 
p. 55) 
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Nesse caso, se observa uma apresentação mais didática do conceito de 

Porcentagem. 

Com relação à origem do sinal de porcentagem (%), Iezzi, Dolce e Machado 

(2009) e Cruz (2017) mencionam que os primeiros registros surgiram no século XV, 

com expressões do tipo “X p 100”, para indicar 10%, “XX por c” ou 20 p 100”, para 

indicar 20%, “𝑉𝐼 𝑝𝑐°”, para indicar 6%, e “VII a X per cento”, para indicar 8 a 10%. A 

seguir se apresentam alguns desses registros: 

FIGURA 1 - TRATADO MATEMÁTICO RARA ARITHMETICA DE 1339 

 
FONTE: Cruz (2017, p. 11) 

 

FIGURA 2 - EDIÇÃO DO TRATADO RARA ARITHMETICA DE 1425 

 
FONTE: Cruz (2017, p. 11) 

 
FIGURA 3 - O SÍMBOLO DA PORCENTAGEM NO PASSADO 

 
FONTE: Cruz (2017, p. 11) 
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FIGURA 4 - O SINAL DE POR CENTO NO SÉCULO XVII (1684) 

 
FONTE: Cruz (2017, p. 12) 

 
Esta última representação já está mais próxima da representação atual, a 

qual segundo Cruz (2017) surgiu em algum momento do século XIX. 

A seguir são feitas algumas considerações acerca do ensino da Matemática 

na EJA. 

 

2.2 ENSINO DE MATEMÁTICA NA EJA 

 

Segundo Gadotti e Romão (2011), a Comissão Nacional de Educação de 

Jovens e Adultos define EJA como a educação básica que  

possibilita ao educando ler, escrever e compreender a língua nacional, o 
domínio dos símbolos e das operações matemáticas básicas, dos 
conhecimentos essenciais das ciências sociais e naturais, e o acesso aos 
meios de produção cultural, entre os quais o lazer, a arte, a comunicação e 
o esporte (GADOTTI e ROMÃO, 2011, p. 141) 
 

Ainda segundo esta definição, os processos educativos da EJA devem ser 

desenvolvidos nas dimensões “do conhecimento das práticas sociais, do trabalho, 

do confronto de problemas coletivos e da construção da cidadania” (GADOTTI e 

ROMÃO, 2011, p. 141), e levar em consideração a especificidade do aluno 

trabalhador, o qual possui um “saber próprio” oriundo de suas relações sociais, de 

modo a evitar os fatores que propiciam a evasão. 

No entanto, os profissionais da educação responsáveis por esta modalidade 

de ensino, em sua maioria, não possuem formação adequada para tal finalidade, 

considerando que nas graduações não existe uma disciplina voltada a esta 

modalidade de ensino e devido à escassez de cursos de formação de professores 

específicos para EJA, conforme se verifica em Silva e Brandalise (2016). Daí a 

necessidade de pesquisas nesta área. 

De acordo com Silva e Brandalise (2016) a maioria das pesquisas na EJA 

estão voltadas para o processo de ensino-aprendizagem de Matemática, e dão 

ênfase à resolução de problemas, jogos e modelagem matemática como 
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metodologias de ensino, nas área de geometria, tratamento da informação e 

números e operações. Ainda assim, concentram-se nas regiões sul e sudeste do 

Brasil, existindo pouca produção nas demais regiões brasileiras. 

Outra dificuldade enfrentada por professores que atuam na EJA é o currículo, 

isto porque na realidade esta modalidade de ensino necessitaria de “currículos” de 

forma a incluir, conforme sugere Barcelos (2012), as experiências trazidas pelos 

educandos, tomando como ponto de partida o cotidiano e a realidade local dos 

mesmos sem, contudo, excluir o contexto global. 

Em se tratando do currículo de matemática voltado para a EJA, Silva Júnior 

(2015) revela a complexidade da tarefa de se relacionar os saberes das práticas 

cotidianas com os saberes escolares, devido principalmente à dificuldade em se 

identificar os saberes matemáticos de jovens e adultos, uma vez que estes possuem 

características heterogêneas no que se refere à faixa etária, religião, etnia e 

experiências anteriores, experiências essas, de natureza profissional, doméstica ou 

escolar. 

Embora, segundo Fonseca (2007), uma das motivações para o retorno ou 

início dos estudos nesta modalidade de ensino seja motivada por necessidade de 

conhecimentos em Matemática: 

um componente forte da geração da necessidade de voltar ou começar a 
estudar seria justamente o anseio por dominar conceitos e procedimentos 
da Matemática. A frequência (e a urgência) com que situações da vida 
pessoal, social ou profissional demandam avaliações e tomadas de decisão 
referentes a análises quantitativas, parâmetros lógicos ou estéticos 
conferem ao instrumental matemático destacada relevância, por fornecer 
informações, oferecer modelos ou compartilhar posturas que poderiam 
contribuir, ou mesmo, definir a composição dos critérios a serem assumidos. 
(FONSECA, 2007, p. 49-50)  
 

Daí a relevância em se trabalhar conteúdos matemáticos de maior 

possibilidade de aplicação nas atividades cotidianas do indivíduo inserido na EJA. 

Deste modo, se verifica que o ensino de Porcentagem atende a esta característica, 

considerando o fato de que o tratamento de muitas informações relevantes ao 

cidadão se dá por meio de Porcentagem. 

No tópico a seguir é apresentada uma metodologia de ensino de Matemática 

aplicável na EJA. 
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2.3 ENSINO DE MATEMÁTICA POR ATIVIDADES 

 

O ensino de Matemática por atividades surge da necessidade de tornar o 

educando mais ativo no processo de ensino-aprendizagem, segundo Sá (2009): 

Nessa perspectiva metodológica, espera-se que os alunos aprendam o 
“que” e o “porque” se deve fazer desta ou daquela maneira, para que assim 
possam desenvolver sua criatividade e criticidade, o que os ajudaria a 
pensar com acerto, a colher informações por si mesmos em face da 
observação concreta e usar o conhecimento com eficiência na solução 
dos problemas do cotidiano. Desse modo a prática metodológica do 
ensino de Matemática por atividade dá oportunidade ao aluno de construir 
sua aprendizagem, por meio da aquisição de conhecimento e redescoberta 
de princípios. (SÁ, 2009, p. 14, grifo nosso) 

 
Ao se levar em conta estas características, o ensino de Matemática por 

atividades se configura em uma metodologia de ensino bem alinhada aos objetivos 

da EJA. 

Sá (2009) sugere que no momento da concepção das atividades regidas por 

esta alternativa metodológica, sejam observados alguns elementos essenciais, a 

saber: 

 As atividades devem apresentar-se de maneira auto-orientadas 
para que os alunos consigam conduzir-se durante a construção de 
sua aprendizagem;  

 Toda atividade deve procurar conduzir o aluno a construção das 
noções matemáticas através de três fases: a experiência, a 
comunicação oral das ideias apreendidas e a representação 
simbólica das noções construídas;  

 As atividades devem prever um momento de socialização das 
informações entre os alunos, pois isso é fundamental para o 
crescimento intelectual do grupo. Para que isso ocorra, o professor 
deve criar um ambiente adequado e de respeito mútuo entre os 
alunos e adotar uma postura de membro mais experiente do grupo 
e que possa colaborar na aprendizagem deles;  

 As atividades devem ter características de continuidade, visto que 
precisam conduzir o aluno ao nível de representação abstrata das 
ideias matemáticas construídas a partir das experiências concretas 
vivenciadas por ele;  

 De acordo com o modelo proposto por Dockweiller (1996), as 
atividades propostas pelo professor podem se apresentar de três 
maneiras: desenvolvimento, conexão e abstração, de modo que 
sejam sequencialmente apresentadas e possam contribuir para a 
construção gradual dos conceitos (SÁ, 2009, p. 18).  
 

Conforme Sá (2017), estas atividades podem ser classificadas segundo seus 

objetivos em Atividades de conceituação ou de redescoberta. O objetivo da 

Atividade de conceituação é “levar o estudante a perceber a ocorrência de 

determinado tipo de situação/tipo de objeto matemático. A definição deste objeto 

percebido é o objetivo da atividade de conceituação” (SÁ, 2017, não p., não 
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publicado). O objetivo da atividade de redescoberta é “levar o estudante a descobrir 

uma relação ou propriedade relativa a um dado objeto ou operação matemática” 

(SÁ, 2017, não p., não publicado).  

Ainda segundo o autor, os momentos de uma aula baseada nesta modalidade 

metodológica são os seguintes: organização (do espaço e das ações), apresentação 

(da atividade), execução (do roteiro), registro (das informações), análise (dos 

registros) e institucionalização (elaboração de uma conclusão), os quais ocorrem 

nesta ordem. Nos dois primeiros momentos, o professor é o protagonista e nos 

momentos seguintes, o protagonismo deve ser do educando sob o auxílio do 

professor coadjuvante. 

No tópico a seguir é apresentada outra metodologia de ensino aplicável na 

EJA. 

 

2.4 USO DE JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

O uso de jogos, por seu caráter lúdico, muitas vezes é associado ao infantil, 

no entanto, muitos autores destacam que um dos seus principais objetivos, quando 

inseridos no ensino, é a geração de indivíduos com maior autonomia, característica 

essa relevante na EJA, além de se configurar em uma proposta metodológica mais 

estimulante, conforme se verifica em Ribeiro (2012): 

Em contraposição a um modelo de escola que privilegia atividades 
repetitivas e rotineiras sem qualquer estímulo à criação e à investigação, um 
trabalho com jogos matemáticos pode representara mudança para uma 
nova configuração escolar, voltada ao desenvolvimento de sujeitos críticos, 
criativos, reflexivos, inventivos, entusiastas, num exercício permanente de 
promoção da autonomia. (RIBEIRO, 2012, p. 22) 
 

Segundo Rêgo e Rêgo (2013), a discussão a respeito da introdução de novas 

metodologias no ensino de Matemática não é recente, citam como exemplos 

comentários do Matemático russo E. I. Ignátiev no prefácio de uma obra de 1908 

sobre matemática recreativa e ensino de matemática, a introdução da obra 

Metodologia da Matemática de Irene Albuquerque, publicada em 1951, e a obra O 

material didático no ensino da matemática de Manoel Jairo Bezerra, publicada em 

1962. 

Ainda segundo os autores, os jogos trazem ganhos cognitivos ainda que não 

estejam voltados para o desenvolvimento de conteúdos curriculares específicos, e 

quando bem escolhidos e explorados podem: 
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[...] promover com eficiência: a) a ampliação da linguagem do aluno, 
facilitando a comunicação de ideias matemáticas; b) a produção de 
estratégias de resolução de problemas e de planejamento de ações; c) a 
capacidade de fazer estimativas e cálculos mentais; d) a introdução ao uso 
de métodos de investigação científica e da notação matemática e estimular 
sua concentração, raciocínio, perseverança e criatividade. 
Em particular, a interpretação e uso das regras de um jogo têm um grande 
valor didático, levando os alunos a aprenderem a questionar, negociar, 
colocar seu ponto de vista e discutir com os colegas, aprendendo a perder e 
a ganhar. 
[...] O professor dentro desse processo tem a função de promover e 
incentivar a realização das atividades intermediando [...] o conhecimento 
trazido pelo aluno e o conhecimento novo a ser desenvolvido. (RÊGO; 
RÊGO, 2013, p. xxiii-xxv) 

 
Itacarambi (2013) acrescenta que: 

A escolha do jogo e a dificuldade apresentada devem ser pensadas a partir 
dos conhecimentos prévios, ou seja, dos conhecimentos existentes nos 
alunos daquele ano escolar a quem se destina. Um mesmo jogo pode ser 
proposto para os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental e para o 1º ano 
do Ensino Médio, a diferença está na abordagem do conteúdo. 
(ITACARAMBI, 2013, p. 21-22) 
 

A preocupação quanto à escolha do jogo também se verifica em Smole, Diniz 

e Milani (2007), ao afirmarem que o jogo deve ser minimamente possível, de modo a 

não ser muito difícil nem muito fácil, uma vez que ao ser muito difícil é provável que 

os alunos desistam por não conseguirem solucioná-lo e ao ser muito fácil não 

haverá um problema a ser resolvido. Revelam ainda outras questões a serem 

observadas no trabalho com jogos, a saber: apresentação (do jogo), organização (da 

classe), tempo (de aprendizagem e de aula) e exploração (do jogo). 

Conforme observado, o uso de jogos no ensino de Matemática pode ser 

bastante positivo na promoção do conhecimento não apenas no ambiente escolar, 

desde que tenha objetivos bem definidos, e que sejam bem explorados, do contrário 

podem ser encarados como simples passatempos. 

No tópico seguinte apresentam-se algumas pesquisas realizadas na EJA, as 

quais fazem uso das metodologias de ensino já mencionadas e utilizadas na 

presente pesquisa, e outras também aplicáveis na EJA.  

 

2.5 ESTUDOS SOBRE O ENSINO DE PORCENTAGEM NA EJA 

 

A maioria dos trabalhos realizados na EJA enfatizam a necessidade de 

contextualização no trabalho do professor, no sentido de aproximar a matemática à 

vida do educando. Aqui se apresentam alguns estudos nesse sentido, relacionados 
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à modelagem, à resolução de problemas e à Etnomatemática, dentre outras 

estratégias metodológicas, classificados segundo as categorias Diagnóstico 

(identifica e analisa dificuldades no processo de ensino-aprendizagem), 

Experimental (propõe e aplica atividades de ensino) e Teórico (propõe novos 

conceitos sobre o Ensino), conforme quadro abaixo: 

QUADRO 1 - ESTUDOS SOBRE O ENSINO DE PORCENTAGEM 

Natureza do 
Texto 

Categoria Autor(es) Título 
Instituição/Ev

ento/ 
Periódico 

TCC Experimental Slongo 
(2012) 

A contextualização da 
porcentagem na EJA 

UFRGS 

Dissertação Experimental Mazzanti 
(2008) 

Educação de Jovens e 
Adultos: uma aplicação 
da regra de três e 
porcentagem em cálculos 
trabalhistas 

PUC - SP 

Artigo Teórico Panciera 
(2008) 

Valorizando o saber 
matemático dos 
educandos da EJA: 
trabalhadores do 
comércio 

UNIFRA 

Artigo Diagnóstico Santos, 
Barbosa e 
Nascimento 
(2010) 

Modelagem matemática 
na Educação de Jovens e 
Adultos: compreendendo 
as estratégias 
desenvolvidas pelos 
educandos 

ENEM 

Artigo Experimental Silva (2013) O uso de estratégias de 
metacognição no ensino 
de porcentagem numa 
turma de Educação de 
Jovens e Adultos 

ENEM 

Artigo Diagnóstico Oliveira 
(2015) 

Relato de experiências 
matemáticas com os 
educandos da EJA 

ECEM 

Artigo Teórico Bastos, 
Allevato e 
Curi (2010) 

Um estudo sobre 
porcentagem, desconto e 
acréscimo na Educação 
de Jovens e Adultos 

ENEM 

Artigo Experimental Dias e 
Pasquini 
(2010) 

Um tratamento para 
porcentagem na EJA via 
resolução de problemas 

PDE - PR 

Artigo Diagnóstico Araújo, 
Pavanello e 
Andrade 
(2007) 

A Educação de Jovens e 
Adultos e Dificuldades na 
Resolução de Problemas 
Matemáticos 

UEM 

Artigo Experimental Silva Neto, 
Latini e 
Barbosa 
(2008) 

A temática ambiental e a 
matemática: uma 
experiência na educação 
de jovens e adultos 

Revista da 
Alfabetização 
Solidária 

Artigo Experimental Almeida, 
Dantas e 
Cruz (2013) 

Análise sobre importância 
do uso dos jogos lúdicos 
na disciplina de 
matemática no ensino de 
jovens e adultos 

CONGIC 
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Natureza do 
Texto 

Categoria Autor(es) Título 
Instituição/Ev

ento/ 
Periódico 

Dissertação Experimental Thayer 
(2012) 

O dilema da 
transparência dos 
recursos em sala de aula: 
uso do quadro-negro e da 
informação de jornal para 
o ensino de porcentagem 
no primeiro nível médio 
da Educação de Adultos 
no Chile 

UFRJ 

Tese Diagnóstico Vizolli (2006) Registros de alunos e 
professores de Educação 
de Jovens e Adultos na 
solução de problemas de 
proporção-porcentagem 

UFPR 

Dissertação Experimental Lima (2014) Aprendizagem de 
estatística na EJA com 
tecnologia: uma 
sequência didática com 
base nos registros de 
representação semiótica 

PUC - RS 

Dissertação Experimental Silva (2015) As tecnologias da 
informação e 
comunicação como 
ferramentas motivadoras 
para o ensino-
aprendizagem de 
Matemática 

UFG 

Artigo Diagnóstico Santos e 
Wielewski 
(2011) 

Aspectos do Raciocínio 
Proporcional presentes 
em alguns Livros 
Didáticos de Matemática 
produzidos para a 
Educação de Jovens e 
Adultos na primeira 
década dos anos 2000 

EBRAPEM 

FONTE: Pesquisa Bibliográfica (2016) 

Nesta revisão de estudos pretende-se destacar os objetivos, a metodologia, 

os resultados e conclusões dos trabalhos verificados, agrupando-os, sempre que 

possível, por metodologia de ensino. 

Slongo (2012) realizou uma pesquisa que teve por objetivo apresentar e 

discutir o relato de uma atividade pedagógica envolvendo a contextualização do 

conteúdo Porcentagem na EJA. Foram aplicadas 8 questões contextualizadas 

envolvendo porcentagem, segundo temas escolhidos pelos alunos e pelo autor. 

Entre os temas escolhidos pelos alunos estavam juros, gráficos e índice IGP- M. 

Foram aplicadas questões elaboradas a partir de notícias de jornais e algumas 

adaptadas do ENEM. Os alunos tiveram dificuldades durante a aplicação das 

atividades, no entanto, segundo o autor, o resultado final foi positivo, no sentido em 
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que demonstravam a compreensão das questões e desenvolviam o raciocínio para a 

solução. 

Os alunos também demonstraram mudança de atitude com relação à 

questões envolvendo gráficos, no inicio das aulas informaram não gostar de 

trabalhar com os mesmos, mas ao final das atividades solicitaram mais questões 

envolvendo gráficos. O autor ressalta ainda a importância de se conhecer bem os 

alunos antes de se propor questões contextualizadas, partindo dos interesses 

individuais dos mesmos. Ainda assim, não desvaloriza a importância da aplicação de 

questões “mecanizadas”, afirmando que as mesmas dão base para a compreensão, 

visualização e significação da matemática contextualizada. 

A questão da contextualização também é trabalhada em Mazzanti (2008) 

onde encontramos um estudo com o objetivo de analisar quatro duplas de alunos da 

3º série do Ensino Médio do segmento de ensino da EJA de uma escola pública do 

município de Franco da Rocha. No qual os alunos resolveram quatro situações-

problemas contextualizadas, que foram norteadas pela Etnomatemática, envolvendo 

os Cálculos Trabalhistas utilizando os conceitos matemáticos de Porcentagem e 

Regra de Três. O autor percebeu erros relacionados ao uso da regra de três, 

porcentagem e operações com números decimais, e a má interpretação nas 

questões. No geral, foi verificado um bom desempenho dos alunos na resolução das 

situações-problema propostas. Sugere ainda a introdução da informática como 

ferramenta de auxílio para futuras pesquisas. 

Em Panciera (2008), também se empregou uma abordagem Etnomatemática, 

trata-se de um relato de experiência, aplicado junto aos alunos da etapa 5 da 

Educação de Jovens e Adultos, em uma escola estadual do Rio Grande do Sul. O 

objetivo do trabalho consistiu em analisar e interpretar a inter-relação dos conceitos 

matemáticos desenvolvidos em sala de aula, a partir de diferentes práticas 

vivenciadas pelos alunos jovens e adultos em seus ambientes de trabalho. Como 

metodologia utilizou-se instrumentos orais e escritos, entrevistas, visitas no local de 

trabalho dos alunos e relato de campo, com o intuito de planejar e desenvolver as 

aulas. Os resultados confirmaram que é possível relacionar o conhecimento 

matemático, construído no contexto do saber da experiência de um grupo social, ao 

modo de compreender e explicar as relações quanti-qualitativas. A autora verificou 

que a Etnomatemática, por meio de suas múltiplas possibilidades, pode contribuir 
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para a construção de uma aprendizagem significativa, resgatando a intencionalidade 

do sujeito cultural em seu fazer matemático e nas suas atividades do seu cotidiano. 

Uma abordagem diferente, encontramos em Santos, Barbosa e Nascimento 

(2010), os quais fizeram um estudo que teve por objetivo identificar e analisar as 

estratégias utilizadas pelos participantes da pesquisa, na resolução do problema do 

imposto de renda, no ambiente de Modelagem Matemática. Para isso, realizou-se 

um estudo com abordagem qualitativa, em uma turma de EJA III área III de uma 

escola da rede Estadual de Ensino. Para a coleta de dados utilizou-se três 

procedimentos: aplicação de um questionário; observação e filmagem da atividade 

aplicada na sala de aula; e entrevistas semi-estruturadas. Os autores perceberam 

um crescimento significativo do grupo em relação à apropriação de alguns saberes 

matemáticos (operações da aritmética, cálculo de porcentagem dentre outros), 

vários conceitos referentes ao tema trabalhado, além das discussões reflexivas 

sobre aplicações da matemática no cotidiano. 

No estudo realizado por Silva (2013) o objetivo foi o de viabilizar a 

aprendizagem do conteúdo de porcentagem por meio de estratégias metacognitivas. 

Assim, partiu-se do conhecimento prévio dos alunos de uma turma do 3º ciclo da 

EJA sobre questões do cotidiano vinculadas à ideia de porcentagem e buscava-se a 

ampliação desse conceito através das suas múltiplas representações, como frações, 

números decimais e malha quadriculada. Como resultado do trabalho desenvolvido, 

o autor percebeu que os alunos ampliaram o conceito de porcentagem, passando a 

estabelecer novas relações entre as suas diferentes representações, como também 

extrapolaram o uso do conceito de porcentagem para outras aplicações no dia a dia. 

Oliveira (2015) realizou um relato dos resultados de uma experiência docente 

realizada com educandos das séries finais da Educação de Jovens e Adultos, numa 

escola pública municipal do estado da Bahia, tendo como foco a investigação 

matemática como prática da sala de aula. A tarefa de investigação propunha 

explorar alguns conteúdos matemáticos propostos no Programa Gestar, a partir de 

situações problematizadoras, cujo objetivo foi o de buscar o processo desenvolvido 

pelos educandos, desde as suas conjecturas até a sua formalização. A metodologia 

empregada foi a de observação participante, análise dos resultados produzidos 

pelos discentes e a sua própria práxis pedagógica. 

A autora percebeu claramente, que as atividades contextualizadas apontaram 

uma efetiva compreensão do conteúdo estudado, apresentando assim, um real 
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significado para essas atividades investigativas, uma vez que possibilitaram o 

desenvolvimento dos educandos como pesquisadores de sua própria cultura, 

produzindo e reproduzindo os diversos saberes existentes em sua prática diária. 

Compreenderam que os conhecimentos que constroem no espaço escolar têm 

relação com aqueles já construídos em sua vida cotidiana e que é útil e interessante 

relacioná-los e ampliá-los.  

Outro estudo que buscou tratar de situações cotidianas do aluno foi o 

realizado por Bastos, Allevato e Curi (2010) com o objetivo de analisar 

procedimentos e atitudes de alunos da EJA quando trabalham com noções básicas 

de porcentagem, desconto e acréscimo na aula de Matemática. A proposta que 

permeou o trabalho foi explorar uma situação que está relacionada à vida financeira 

do aluno, por meio de uma intervenção em sala de aula, após um diagnóstico e 

análise cuidadosa dos instrumentos diagnósticos produzidos pelos alunos. Durante o 

processo investigativo foi realizado um estudo acerca de alguns conceitos da 

Matemática Financeira e de como estão relacionadas ao meio em que esses alunos 

vivem. Os autores notaram que os conhecimentos matemáticos presentes na vida 

cotidiana dos alunos, muitas vezes não são visualizados e trabalhados nos 

contextos escolares. Observaram ainda que os alunos da EJA possuem 

experiências práticas com relação à Matemática Financeira, mas muitas vezes não 

conseguem associá-la à Matemática Escolar, trazendo consigo dificuldades em 

resolver problemas que envolvem descontos e acréscimos. 

Ainda tratando de situações cotidianas dos alunos da EJA, Dias e Pasquini 

(2010) expõem os resultados do projeto de intervenção pedagógica intitulado 

“Porcentagem via Resolução de Problemas na Educação de Jovens e Adultos”, 

realizado junto aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino 

Fundamental, anos letivos 2010/2012, desenvolvido a partir de questionamentos, 

reflexões; compartilhar de circunstâncias cotidianas acerca de resoluções de 

possíveis situações-problemas, mais especificamente, envolvendo cálculos de 

porcentagem. Também a realização de atividades constantes da “Unidade Didática”; 

sendo esta planejada e preparada com base em situações problemas relacionadas à 

vida dos estudantes. As autoras observaram que os alunos tinham um conhecimento 

prévio de porcentagem. Entretanto os contextos advindos de situações inerentes ao 

meio daqueles alunos foi o diferencial nas aulas. 

A seguir analisamos uma das atividades propostas pelas autoras: 
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FIGURA 5 - ATIVIDADE CÁLCULO DO FTGS 

 

 
FONTE: Dias e Pasquini (2010) 

O objetivo matemático desta atividade é o cálculo do valor do depósito do 

FGTS. No entanto, possui também o objetivo de informar acerca de um direito 

trabalhista. Uma possível dificuldade para esta atividade seria a falta de interesse 

caso fosse aplicada junto a uma turma composta de jovens que ainda não entraram 

no mercado de trabalho, os quais, possivelmente, não teriam condições de 

responder à maioria das perguntas. Tal fato não ocorreu na pesquisa realizada pelas 

autoras, uma vez que a maioria dos educandos participantes era composta por 

trabalhadores que demonstraram bastante interesse nas atividades propostas. 

Saindo de uma abordagem contextualizada, na pesquisa realizada por Araújo, 

Pavanello e Andrade (2007) pretendia-se investigar as dificuldades que a maioria 

dos adultos que frequenta a escola no programa de EJA, enfrenta no momento da 

utilização de conhecimentos matemáticos para a resolução de problemas. 

Verificando se estas dificuldades têm origem no desconhecimento dos conceitos e 

algoritmos matemáticos ou na incompreensão da linguagem materna empregada 

nas situações problema propostas. Assim, sorteou-se 4 alunos jovens e adultos de 

uma escola pública, sendo 2 do ensino fundamental e 2 do ensino médio. Foram 
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feitas entrevistas do tipo clínica, nesse tipo de entrevista, o entrevistador coloca uma 

questão para o aluno pensar, e observa como ele resolve, que respostas ele dá. 

No estudo em questão foram selecionadas quatro situações problemas que 

constam em livros didáticos mais utilizados pelos professores no Estado do Paraná. 

Uma das situações problemas envolvia o conteúdo porcentagem, a análise das 

entrevistas, no que se refere a este problema, permitiu verificar que os alunos 

resolviam por tentativa e erro, sem saber explicar o resultado encontrado, utilizavam 

a lógica do mesmo. Por exemplo, ao calcular 45% de 850, verificavam que 45% é 

próximo de 50% (metade), então efetuavam operações até chegarem a um resultado 

próximo à metade de 850. Um dos alunos fez os cálculos de porcentagem “de 

memória” afirmando que trabalhou muitos anos em supermercado e fazia os 

cálculos de porcentagem na calculadora. As autoras verificaram ainda que nenhum 

dos alunos compreendia que o sinal de porcentagem (%) corresponde à divisão por 

100. 

No geral verificaram que os alunos ignoravam parcialmente os conhecimentos 

escolares e totalmente a álgebra, pois buscavam formas próprias de resolução, 

alegando que as “formas ensinadas pelos professores” eram muito difíceis e sem 

necessidade para a vida cotidiana doméstica e profissional. Observaram também 

que não houve correlação positiva entre o nível de escolaridade e o desempenho 

dos alunos, mas sim entre a experiência de vida e profissional de cada um, 

considerando o fato de que aqueles que utilizavam a matemática em suas atividades 

cotidianas obtiveram melhor desempenho, flexibilidade e agilidade para resolução 

das situações problemas apresentadas. 

Silva Neto, Latini e Barbosa (2008) realizaram uma investigação cujo objetivo 

foi o de discutir as contribuições que a inserção de uma temática ambiental, ligada 

ao cotidiano do aluno, pode proporcionar ao desenvolvimento do processo de 

aprendizagem dessa disciplina. Dessa forma, desenvolveram uma metodologia 

aplicada junto a 75 alunos distribuídos em duas turmas do terceiro ciclo da EJA de 

uma escola municipal localizada no município de Duque de Caxias (RJ). O trabalho 

iniciou-se com a realização de uma dinâmica de grupo denominada “Superando 

Obstáculos” com o intuito de valorização da autoestima dos discentes. 

A etapa seguinte consistiu em uma entrevista coletiva com o objetivo de 

analisar a percepção dos alunos frente à questão da geração dos resíduos sólidos e 

as implicações dessa produção. No momento seguinte foi realizada uma visita 
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programada e orientada ao Aterro Metropolitano de Gramacho, durante a visita foi 

oferecida uma palestra informando sobre os problemas do descarte inadequado do 

lixo. Na escola deu-se continuidade ao trabalho de sensibilização, através da 

exibição do filme Ilha das Flores1, de Jorge Furtado2. Após esses procedimentos, os 

alunos foram orientados a fazerem um levantamento de dados sobre a produção e a 

constituição do lixo em suas residências por meio do preenchimento de um 

questionário. 

Tal levantamento possibilitou a obtenção de subsídios que proporcionassem 

questionamentos e pudessem ser empregados no desenvolvimento dos conteúdos 

programáticos previstos para esse ciclo de aprendizagem, a saber: razão e 

proporção, regra de três e porcentagem; perímetro, área de figuras planas e volume; 

gráficos e tabelas. Os conteúdos programáticos de matemática foram desenvolvidos 

transformando os levantamentos de dados em situações-problema. O primeiro 

conteúdo a ser desenvolvido foi proporcionalidade (razão e proporção, regra de três 

e porcentagem). 

Com relação ao tema porcentagem, apresentou-se o seu significado, o 

símbolo e a utilização de cálculos em situações cotidianas recorrendo-se a 

multiplicações e/ou divisões sucessivas para encontrar as soluções até a 

apresentação do algoritmo. Os autores observaram que a maioria dos alunos optou 

por efetuar os cálculos sem recorrer ao algoritmo, tal comportamento estava 

relacionado ao fato desses alunos resolverem problemas que envolvem 

porcentagem, baseados em conhecimentos empíricos, realizando cálculos mentais. 

Como um todo, a realização deste trabalho permitiu observar que um dos 

entraves no processo de ensinar/aprender matemática está relacionado à imagem 

pré-estabelecida desta disciplina (atividade restrita ao ambiente escolar resumida à 

aprendizagem de regras, fórmulas e algoritmos sem possibilidades de 

questionamentos). Observaram ainda que a transversalização do tema meio 

ambiente foi capaz de promover a aproximação dos conteúdos desenvolvidos nas 

aulas de matemática e a realidade do aluno, indicando que uma problemática social 

favorece a construção do conhecimento matemático. 

                                                           
1
Filme de curta-metragem brasileiro, do gênero documentário, escrito e dirigido pelo cineasta Jorge 

Furtado em1989, com produção da Casa de Cinema de Porto Alegre.  O curta mostra como 
a economia gera relações desiguais entre os seres humanos. (Fonte: Wikipédia) 
2
 Cineasta brasileiro premiado, com atuações no cinema e televisão. (Fonte: Wikipédia) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curta-metragem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Document%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Furtado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Furtado
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Cinema_de_Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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Uma abordagem que não buscou a aplicação de questões contextualizadas, 

encontramos no trabalho realizado por Almeida, Dantas e Cruz (2013) no qual 

objetivou-se a construção e aplicação de jogos lúdicos em sala de aula, como novo 

método de aprendizagem. Para tanto, foi construído inicialmente, o dominó racional, 

o qual foi aplicado na EJA, do segundo período, do Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte, campus Currais Novos. Após a aplicação, foi pedido que respondessem 

um questionário, avaliando o jogo e o uso do jogo para aprender, os autores 

observaram que a maioria dos alunos gostou e avaliou como positiva a 

aprendizagem através de jogos. 

O jogo em questão se apresenta a seguir: 

FIGURA 6 - DOMINÓ RACIONAL 

 
FONTE: Almeida, Dantas e Cruz (2013) 

O objetivo do jogo é a associação entre as diferentes formas de um mesmo 

número racional. A dificuldade no jogo, provavelmente seria maior caso houvesse 

números semelhantes, com diferenças apenas nas casas decimais, exemplo, 3,6 e 

0,36, e/ou cartas contendo adições entre frações com denominadores diferentes. 

Na investigação realizada por Thayer (2012) o objetivo foi o de analisar de 

forma teórica e prática a concepção de recurso transparente, para o quadro-negro e 

a informação de jornal, pelo planejamento e experimentação de uma sequência 

didática para o ensino de porcentagem, para atingir a esse objetivo se experimentou 

uma sequência didática para o ensino de porcentagem em uma turma do primeiro 

nível de ensino médio da Educação de Adultos no Chile. A autora observou que os 

alunos não contavam com os conhecimentos mínimos sobre cálculo proporcional 

para desenvolver o conceito de porcentagem sob essa perspectiva. 

Vizolli (2006), em seu trabalho, teve por objetivos identificar os registros de 

representação semiótica utilizados pelos professores e alunos do curso de 

Educação de Jovens e Adultos ao solucionarem problemas de proporção-
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porcentagem, e identificar os conhecimentos matemáticos que são mobilizados 

pelos professores e alunos ao solucionarem os problemas. Para desenvolver a 

pesquisa, realizaram-se quatro estudos. No Estudo I, solicitou-se que três alunos de 

3º Ciclo de aprendizagem solucionassem, individualmente, três problemas. Após a 

solução, entrevistaram-se os participantes para obter mais dados a respeito do 

processo de solução. Os resultados deste estudo apontaram para soluções 

ancoradas em situações socioculturais. Elaboraram-se sete problemas com o tema 

“salário”, no Estudo II, e solicitou-se que uma dupla de alunos, também de 3º Ciclo 

de aprendizagem de EJA, os solucionassem. Neste estudo foram identificados 

registros de representação com marcas escolares, o que levou a realizar o Estudo 

III, este com uma dupla de professores que atuam na EJA, solicitou-se que os 

professores solucionassem apenas os três primeiros problemas apresentados no 

Estudo II. Foram identificados registros com marcas socioculturais e registros de 

representação semiótica usuais no processo de escolarização. O Estudo IV foi 

desenvolvido com quatro duplas de alunos de 4º Ciclo de aprendizagem do EJA, 

alunos dos professores que participaram do Estudo III. Foi solicitado que os 

participantes solucionassem os três problemas apresentados no Estudo III. Os 

resultados do Estudo IV, além de confirmar as indicações presentes nos estudos 

anteriores (registros de representação usuais no processo de escolarização e com 

marcas socioculturais), indicaram que, para solucionar os problemas, os alunos 

buscaram apoio em situações socioculturais e em situações similares àquelas 

utilizadas pelos professores quando do processo de ensino e aprendizagem. 

Em Lima (2014) é apresentada uma pesquisa com o objetivo de compreender 

as contribuições de uma sequência didática sobre representação tabular e gráfica 

com o uso de tecnologias para a aprendizagem de Estatística na EJA. Deste modo, 

elaboraram-se atividades baseadas na Engenharia Didática as quais foram 

aplicadas junto a 14 alunos de uma turma de 3º Etapa da EJA Fundamental de uma 

escola da rede municipal do município de Tailândia (PA). Inicialmente realizou-se um 

pré-teste envolvendo conteúdos de Estatística referentes à leitura e interpretação de 

gráficos e tabelas. Em seguida, participaram de uma intervenção para introdução de 

conceitos de Estatística. Após esta intervenção de ensino, aplicou-se um pós-teste 

contendo questões diferentes das do pré-teste, no entanto, procurou-se manter o 

mesmo grau de dificuldade em ambos os instrumentos. Todas as etapas foram 

registradas em áudio e vídeo. 
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Com a aplicação do pré-teste o autor verificou que o maior número de erros 

ocorridos estava relacionado com o cálculo de percentuais, os alunos deixaram em 

branco todos os itens que solicitavam este cálculo. Após a aplicação do pré-teste, as 

questões foram resolvidas detalhadamente em sala. Em outro momento foram 

apresentados conceitos introdutórios de Estatística. Em seguida, foi desenvolvida 

uma aula na qual se apresentou uma lista com atividades envolvendo vários 

conteúdos matemáticos, dentre os quais a porcentagem. Nas aulas seguintes os 

alunos fizeram levantamentos estatísticos em grupos, com temas escolhidos por 

eles, para a construção e interpretação de dados em tabelas e gráficos, essa etapa 

ocorreu em sala de aula e no laboratório de informática. No laboratório os alunos 

puderam construir as tabelas e gráficos com o uso de planilhas eletrônicas. 

Abaixo verificamos o quadro comparativo entre os resultados no pré e pós-

testes, onde C (corretas), PC (parcialmente corretas), E (erradas), EB (em branco) e 

as letras A, B, C, D e E apresentadas na 1ª coluna referem-se aos itens de cada 

atividade: 

FIGURA 7 - COMPARATIVO DE DESEMPENHO 

 
FONTE: Lima (2014) 

Após a realização do pós-teste o autor observou menor quantidade de erros e 

questões deixadas em branco nos itens que solicitavam o cálculo de porcentagem, 

obtendo até 100% de acerto em algumas questões. Verificou ainda que as 
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atividades de leitura e interpretação de tabelas e gráficos realizados pelos alunos 

possibilitaram a utilização e exploração de diferentes registros de representação 

semiótica e aprimoramento da leitura e interpretação de dados. 

No trabalho realizado por Silva (2015) buscou-se investigar as contribuições 

das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) na motivação dos alunos na 

aprendizagem de Matemática. Para tanto, convidou-se alunos dos anos finais do 

ensino fundamental de um colégio estadual, localizado no município de Catalão 

(GO), participaram da pesquisa 14 alunos do 6º, 7º e 8º anos. Todas as atividades 

ocorreram no Laboratório de Simulação Matemática nas dependências da 

Universidade Federal de Goiás, regional Catalão. 

No primeiro encontro foi realizada uma dinâmica na qual foram apresentados 

aos alunos diversos nomes de matemáticos famosos para que fizessem a escolha 

de apelidos utilizados para identifica-los durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Foram aplicados dois questionários, o primeiro com questões relativas a uso de 

computador, importância e dificuldades na disciplina Matemática; o segundo com 

questões envolvendo equações de primeiro grau, porcentagem, funções de primeiro 

grau e tratamento da informação. Na sequência foram desenvolvidas atividades 

relacionadas a esses conteúdos matemáticos, utilizando softwares livres. Todas as 

aulas foram registradas por meio de filmagens e fotos. Cada aluno gerou um arquivo 

com as atividades realizadas no computador, o qual foi enviado por e-mail à 

professora/pesquisadora. 

As atividades referentes ao conteúdo porcentagem tinham por objetivo 

mostrar aos alunos como interpretar porcentagens, efetuar cálculos, resolver 

problemas, compreender o significado de alguns percentuais e aproximar a 

Matemática do cotidiano dos alunos. As dificuldades dos alunos durante o 

desenvolvimento destas atividades estavam relacionadas à leitura e interpretação 

dos problemas, sendo necessária a intervenção da professora. Ao encerrar a etapa 

de desenvolvimento das atividades referentes aos conteúdos matemáticos, foi 

aplicado novamente o questionário relativo às questões matemáticas para avaliar os 

resultados apresentados pelos alunos. A autora observou que houve uma melhora 

significativa na aprendizagem dos alunos, uma vez que nas questões de 

porcentagem deixadas em branco durante a primeira aplicação foram respondidas 

corretamente na segunda, chegando à 100% de acerto em alguns casos. 
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Na investigação realizada por Santos e Wielewski (2011) objetivou-se analisar 

se o conteúdo de proporcionalidade proposto em algumas coleções de livros 

didáticos contempla o papel funcional e formativo da atividade matemática, como 

sugere a Proposta Curricular para o Segundo Segmento da EJA, e como isso se 

desenvolve nas coleções. Desse modo, inicialmente, se fez um levantamento 

bibliográfico da modalidade EJA, quanto aos aspectos do raciocínio proporcional e 

análise de livros didáticos. Na etapa seguinte levantou-se os aspectos essenciais 

para desenvolvimento do raciocínio proporcional nas suas perspectivas teórica e 

curricular, relacionou-se 7 indicativos, dentre os quais estava a Resolução de 

situações problema envolvendo porcentagem, juros, impostos ou taxas. 

Em seguida, foram selecionadas 3 coleções de livros didáticos produzidos 

para a modalidade EJA na primeira década dos anos 2000, nos quais os capítulos 

que tratavam do conteúdo de proporcionalidade foram analisados. Esta análise 

permitiu verificar que em duas destas coleções os livros apresentam como ponto de 

partida da atividade matemática o recurso à resolução de problemas e contemplam 

vários dos aspectos considerados fundamentais para o desenvolvimento do 

raciocínio proporcional. A terceira coleção o faz parcialmente, priorizava o papel 

funcional da matemática. Os autores ressaltam que o livro didático não pode ser um 

recurso centralizador, mas auxiliar das ações pedagógicas do professor. 

Conforme observado, são variadas as metodologias de ensino possíveis na 

EJA, na presente pesquisa a sequência didática proposta na seção 4, faz uso 

predominantemente do Ensino de Matemática por atividades e o uso de jogo. No 

próximo tópico, se apresenta o estudo diagnóstico aplicado junto à turmas de 4ª 

Etapa da EJA Fundamental. 

 

2.6 DIAGNÓSTICO JUNTO A DISCENTES DA 4ª ETAPA  

 

O estudo diagnóstico foi realizado conforme as seguintes etapas: construção 

do instrumento, aplicação do instrumento, sistematização e análise das informações. 

Construção do instrumento 

Para realizar o diagnóstico da aprendizagem de Porcentagem, foi elaborado 

um teste contendo 10 questões envolvendo este conteúdo, incluindo um 

questionário socioeconômico para caracterização dos sujeitos da pesquisa. Por se 

tratarem de alunos da EJA, foram feitas perguntas para identificar repetência e/ou 
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dependência em alguma disciplina, tempo fora da escola e motivação para estudar à 

noite. Também foram feitas perguntas que buscavam saber se os educandos 

gostam de estudar matemática, se estudam matemática fora da escola, se 

entendem as explicações dadas nas aulas de matemática, formas de avaliação e 

sentimento diante de uma avaliação de matemática. Ainda foi incluído um quadro 

para que avaliassem o grau de dificuldade para aprender Porcentagem. 

Aplicação do instrumento 

O questionário foi aplicado junto a 90 alunos da 4ª Etapa da EJA 

Fundamental, no turno da noite, de três escolas públicas estaduais, localizadas nos 

bairros do Telégrafo e Sacramenta, em Belém (PA). Tal grupo foi escolhido porque 

se buscava realizar o diagnóstico com educandos que já estudaram Porcentagem. 

Segundo as orientações curriculares da Seduc/PA (2011), este conteúdo deve ser 

estudado na 3º Etapa do EJA Fundamental, logo alunos da 4º Etapa, em tese, já 

deveriam ter estudado Porcentagem. Em nenhuma das escolas foram postos 

obstáculos, quanto à aplicação do questionário, pela direção e/ou corpo técnico e 

docente.  

A aplicação dos questionários foi realizada em janeiro de 2016, final do ano 

letivo de 2015, em 8 turmas, assim distribuídas: 1 turma na Escola 1, 3 turmas na 

Escola 2 e 4 turmas na Escola 3. Nas Escolas 1 e 2, estavam em período da 4ª 

avaliação e como após esse período somente teriam aulas de recuperação, optou-

se pela aplicação conjuntamente às provas. Em duas das turmas (1 na Escola 1 e 

outra na 2), os alunos responderam ao questionário no dia da prova de matemática 

e nas outras 2 turmas, no dia da prova de história, neste dia contou-se com o auxílio 

da professora desta disciplina para aplicação em uma das turmas. 

Na Escola 3, o questionário foi aplicado em um único dia e ao mesmo tempo, 

nos dois primeiros horários, aproximadamente 1 hora, por esse motivo foi crucial o 

apoio do corpo docente da escola, a direção e corpo técnico também foram bem 

atenciosos. A particularidade destas turmas é que, segundo informado pelos 

próprios alunos, haviam estudado o conteúdo de porcentagem no ano letivo de 

2015. Então, foi recorrente alunos consultando o caderno para tentarem resolver as 

questões específicas de porcentagem, essa consulta não foi coibida. 

Em todas as turmas o tempo mínimo de preenchimento do questionário foi de 

aproximadamente 15 minutos e o máximo, 1 hora. No caso das turmas que 

preencheram o questionário no mesmo dia da realização de avaliações, 



37 
CORRÊA, E. C. T. Porcentagem: uma sequência didática para a Educação de Jovens e Adultos 

possivelmente, alguns alunos não tentaram resolver as questões do teste devido ao 

adiantado da hora. Já na Escola 3, alguns alunos ainda não haviam devolvido o 

questionário, quando encerrou-se o tempo disponibilizado. O uso da calculadora do 

celular também não foi coibido em nenhuma das turmas e alguns alunos utilizaram.  

Para auxiliar o processo de sistematização das informações foi utilizado o 

espaço virtual “Google Drive”, no qual a partir da ferramenta “Formulários” criou-se 

um questionário virtual, contendo as mesmas questões do questionário físico, e 

preencheu-se 90 vezes, on-line, conforme os questionários reais aplicados. Neste 

espaço virtual, todas as respostas são transferidas automaticamente para uma 

planilha, então, após o preenchimento dos questionários virtuais a tabulação já 

estava pronta. A análise das informações verifica-se no tópico seguinte. 

 
Resultados e Análises 

 

Perfil dos sujeitos 

Os sujeitos estavam distribuídos da seguinte forma: 7 (7,8%), na Escola 1; 43 

(47,8%), na Escola 2; e 40 (44,4%), na Escola 3. A idade dos sujeitos variou de 16 a 

53 anos, no entanto, 31 alunos (34,4%) não informaram a idade, desta forma, existe 

a possibilidade de terem alunos com mais idade, este fato, possivelmente ocorreu 

por constrangimento, por se tratarem de pessoas adultas, por vezes não gostam que 

saibam suas idades. Quanto ao gênero, 51,1% eram do gênero feminino, 40%, 

masculino e 8,9% não informaram. 

Com relação à repetência de alguma série, 66,7% informaram que já 

repetiram alguma série, destes, alguns não informaram qual série, dos que 

informaram a série, a maioria afirmou ter repetido a 5ª série, e alguns informaram 

que repetiram mais de 1 série; 26,7%, não repetiram; e 6,7% não informaram. No 

que diz respeito à dependência, 41,1% informaram que já ficaram em dependência, 

as disciplinas mais frequentes foram Matemática, Ciências e Português. Tal como no 

item anterior, alguns informaram ter ficado em dependência em mais de 1 disciplina; 

54,4%, nunca ficaram em dependência; e 4,4% não informaram. Analisando estes 

percentuais, percebe-se que pelo menos 7,9% dos alunos repetiu alguma série e 

também já ficou em dependência em alguma disciplina, tal fato pode ter contribuído 

para o abandono do ambiente escolar em algum momento anterior. 
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Quanto ao tempo que deixou de estudar, 55,6% informaram que deixaram de 

estudar por algum tempo, o tempo informado variou de 1 a 33 anos, a maioria 

afirmou ter deixado de estudar por 2 anos; 43,3%, não deixaram de estudar; e 1,1% 

não informou. Com relação ao tempo que estuda à noite, 53,3% afirmaram estar 

estudando a 2 anos; 34,4%, 1 ano; 6,7%, 3 anos; 4,4%, mais de 3 anos; e 1,1% não 

informou. Percebe-se que a maioria (mais de 80%) retornou aos estudos 

recentemente. 

Quanto aos motivos para estudar à noite, a pergunta não especificava que 

deveriam marcar somente uma opção, então alguns alunos marcaram duas, ou 

mais, opções, 31,1% afirmaram estudar à noite por opção própria; 17,8% por idade; 

17,8% por trabalho; 5,6% por Opção do Responsável; 7,8% por Opção própria e 

trabalho; 4,4% por Opção própria e Idade; 2,2% por Opção do Responsável e Idade; 

10% marcaram Outro motivo, mas não especificaram, os que especificaram citaram 

como motivação: Por estar atrasado (1,1%); Filha (1,1%); e Estudar em uma 

faculdade junto à Opção própria e Idade (1,1%). 

Em uma pesquisa intitulada “Juventudes na Escola, Sentidos e Buscas: Por 

que frequentam?” (2015), realizada pela FLACSO (Faculdade Latino-Americana de 

Ciências Sociais) com apoio do MEC buscou-se identificar as motivações para 

permanência, ou abandono, dos jovens nas Modalidades EJA, Ensino Médio e 

Projovem Urbano. Neste levantamento, observou-se que a maioria dos alunos que 

entram na EJA são aqueles que por algum motivo não conseguiram encerrar o 

ensino fundamental na idade certa (até os 14 anos) e ao completar 15 anos são 

matriculados automaticamente na EJA, denotando certa imposição. Em nossa 

pesquisa verifica-se que a maioria estuda à noite por opção própria, idade e 

trabalho, embora Idade figure como um dos motivos mais citados, o Item Opção 

própria, citado com maior frequência, demonstra não ser algo imposto. 

Neste levantamento, também se observa maior frequência do público 

feminino nas turmas da EJA, segundo a publicação da FLACSO este fato: 

(...) sugere que tal modalidade, de fato, vem beneficiando mulheres que, por 
razões diversas, em especial por imposições da vida familiar, como 
gravidez, cuidados com filhos, marido, casa e até limitações por parte do 
marido, não estavam estudando. (ABRAMOVAY, 2015, p. 51) 
 

Ainda segundo o levantamento realizado pela FLACSO e MEC, os motivos 

mais citados para o abandono escolar dos alunos da EJA são Para trabalhar, Por 

questões de família, e Por motivo de gravidez. Trabalho também foi um dos motivos 
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mais citados para evasão escolar, na pesquisa realizada por Pergher e Moraes 

(2011). Já os motivos para retorno, a maioria (mais de 80%) citou Para ter uma vida 

melhor ou Mais oportunidades de conseguir trabalho. Motivações do tipo também 

são encontradas nos trabalhos realizados por Thayer (2012) no qual, além destas, 

aparece o desejo de continuar os estudos em instituições de ensino superior; por 

Amorim (2014) e Guedes (2008), nestas pesquisas também se percebe a 

predominância feminina. Em nosso estudo não verificamos essas motivações, a 

exceção de 1 aluno (1,1%) que demonstrou interesse em cursar o nível superior. 

Com relação à repetência, a nossa investigação verificou maior frequência na 

5ª série (6º ano), o mesmo resultado foi encontrado no levantamento feito por 

FLACSO e MEC. Tal fato indica que provavelmente esta repetência ocorra devido à 

má adaptação do alunado à nova estrutura de ensino inserida nesta série, que 

passa de apenas um professor, para vários professores. Um fato curioso é a opinião 

destes alunos com relação aos motivos para repetência, a maioria citou Porque não 

se esforçam ou Porque faltam a muitas aulas, não culpam fatores externos por seu 

“fracasso”. 

Quando perguntados se gostam de estudar Matemática, 62,2% afirmaram 

gostar um pouco; 17,8% adoram; 11,1%, suportam; 5,6% detestam; e 3,3% não 

informaram. Este resultado não era o esperado, apesar de ser bastante positivo, 

uma vez que culturalmente, Matemática não é das disciplinas preferidas dos alunos. 

Embora questões relativas ao gosto pela matemática não apareçam em nenhum dos 

estudos de nosso referencial teórico. As falas de alguns alunos descritas na 

pesquisa realizada pela FLACSO e MEC indicam que o gosto pela matemática está 

diretamente relacionado às atitudes metodológicas dos professores. 

Em 2001, a Coordenação de Educação de Jovens e Adultos (COEJA-MEC) 

realizou uma consulta junto a técnicos de secretarias de educação, professores e 

alunos da EJA, consulta essa divulgada na Proposta Curricular para o Segundo 

Segmento do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos (2002). Foi 

solicitado aos alunos que indicassem qual disciplina consideravam mais fácil e qual 

a mais difícil de aprender, Matemática foi considerada mais fácil de aprender por 

23% dos educandos, e mais difícil por 47% destes. Com relação aos professores, 

apenas 5% consideraram a Matemática como mais fácil de ser aprendida pelos 

alunos e, mais difícil por 60%.  
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Nesse levantamento feito pela COEJA, também se questionou a respeito das 

habilidades de resolução de problemas e fazer cálculos, na região norte, 72% 

afirmaram que saem-se bem. E “dizem que gostam disso, que é divertido, fácil, e 

também que depende do professor” (p. 37). Verifica-se aqui que apesar de quase 

metade dos alunos considerarem Matemática como a disciplina mais difícil, este fato 

não se configura em dificuldade em seu desempenho. Além disso, novamente 

relacionam o “gostar” com o comportamento do professor. 

Com relação à ajuda nas tarefas de matemática, 55,6% afirmaram que 

Ninguém os ajuda; 17,8%, são ajudados por professor particular; 17,8%, são 

ajudados pela família, aqui os mais citados foram Filho(a), Marido/Namorado e Pais; 

2,2% não informaram; 4,4% indicaram outro, mas não especificaram, daqueles que 

especificaram, 1,1% afirmou ser ajudado por professor da escola; e 1,1%, por 

colegas da escola. Interessante o fato de citarem Filho(a), conforme verificou-se 

anteriormente, gravidez é um dos motivos para abandono escolar, principalmente 

para as mulheres, normalmente dão prioridade à educação dos filhos e depois como 

forma de incentivo aos mesmos retornam aos estudos. 

Quanto à frequência que estuda matemática fora da escola, 33,3% afirmam 

estudar nos fins de semana; 32,2%, no período de prova; 15,6%, na véspera da 

prova; 11,1% Todo dia; 4,4%, Nunca; e 3,3% não informaram. Percebe-se que 

apesar do alto número de educandos não receberem ajuda em seus estudos de 

matemática, o gosto pela matemática incentiva ao estudo, já que a maioria dos 

alunos afirmou estudar, senão todo dia ou nos fins de semana e período de provas, 

ou pelo menos na véspera da prova. 

Ao se perguntar se conseguem entender as explicações dadas nas aulas de 

matemática, 36,7% afirmaram que entendem Às vezes; 32,2%, Quase sempre; 20%, 

sempre; 8,9%, poucas vezes; e 2,2% não informaram. Percebe-se que a opção 

Nunca não foi selecionada. E novamente, o gosto pela matemática parece ter 

influência neste item, uma vez que, conforme mencionado anteriormente, o “gostar” 

possivelmente está relacionado à metodologia de ensino utilizada pelo professor. 

Quanto às formas de atividades que costumam ser avaliados em matemática, 47,8% 

afirmaram ser avaliados por Provas/Simulados; 30%, testes semanais; 6,7%, 

Pesquisas; 2,2%, Projetos; 1,1%, Seminários; 1,1%, Provas, testes semanais, 

pesquisas; 2,2%, Provas, testes semanais; 3,3%, Outro; e 5,6%, Não informaram. 
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Aqui se verifica, conforme Luckesi (2011), uma tendência na aplicação de testes 

para avaliação da aprendizagem. 

Com relação ao sentimento quando está diante de uma avaliação de 

matemática, 38,9% afirmaram se sentirem tranquilos; 35,6%, Preocupação; 8,9%, 

Medo; 6,7%, Calafrios; 3,3%, Contente; 1,1% Raiva; dos que indicaram outro 

sentimento, 1,1% afirmou ficar concentrado e 1,1%, Nervoso; e 3,3% não 

informaram. Verifica-se que a maioria dos educandos fica tranquilo ou preocupado. 

O elevado número de alunos que afirma ficar preocupado justifica-se pelo fato de 

serem avaliados predominantemente via testes (exames), e conforme Luckesi 

(2011), os mesmos são procedimentos estáticos, não havendo possibilidade de 

alteração dos resultados quando não satisfatório. A avaliação para cumprir a sua 

função deve ser “dinâmica” e constante, não pontual: 

(...) necessitamos de uma pedagogia cujo fundamento seja a compreensão 
de que o ser humano é um ser em processo de formação, em movimento, 
sempre com possibilidade de atingir um resultado mais satisfatório no 
caminho da vida. Isso quer dizer que, se ele aprende, consequentemente se 
desenvolve; se não aprendeu ainda, pode aprender, se houver investimento 
para que aprenda. (LUCKESI, 2011, p. 61) 
 

Brasil (2002) concorda com Luckesi (2011) e exalta a relevância de uma 

avaliação contínua como forma de se evitar novo “fracasso escolar” na EJA: 

Na educação de jovens e adultos em Matemática, é preciso que estejam 
claramente definidas as expectativas de aprendizagem, tanto no que se 
refere à avaliação do professor quanto na avaliação do aluno. Isso permitirá 
que o estudante compreenda a avaliação não como forma de punição e 
frustração, mas como ferramenta de acompanhamento do processo de 
ensino e aprendizagem. Assim compreendida, ela deve ser 
necessariamente processual, lançar mão de instrumentos variados e ter 
critérios compartilhados entre alunos e professor.[...] Uma importante tarefa 
do professor de EJA é manter um permanente exercício de interpretação 
dos indícios de avanços dos alunos, para que experiências marcantes de 
insucesso não se repitam. (BRASIL, 2002, p. 63-64) 
 

Quando perguntados se já estudaram o conteúdo “Porcentagem”, 50% 

responderam que sim; 37,8%, não; e 12,2%, não informaram. Aqui nota-se o 

elevado número de alunos que informam não ter estudado Porcentagem, ou porque 

não se lembram de ter estudado, ou por realmente não terem estudado, uma vez 

que na Escola 3, onde os educandos informaram que haviam estudado este 

conteúdo em 2015, alguns deles marcaram a opção Não. 

Na consulta realizada pela COEJA, foram feitas duas perguntas relativas a 

currículo, perguntou-se aos professores quais conteúdos matemáticos priorizam em 

seu trabalho e quais julgam importantes; e qual o grau de relevância desses 
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conteúdos para o ensino de jovens e adultos. Quanto aos conteúdos que ensinam, 

somente 35% dos educadores afirmou ensinar Porcentagem apesar deste 

componente curricular figurar como um dos mais relevantes para o ensino de jovens 

e adultos, segundo estes mesmos professores. 

Conforme consta na Proposta Curricular para o Segundo Segmento do 

Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos (2002),  

Muitos jovens e adultos dominam noções matemáticas aprendidas de 
maneira informal ou intuitiva, antes de entrar em contato com as 
representações simbólicas convencionais. Esse conhecimento reclama um 
tratamento respeitoso e deve constituir o ponto de partida para o ensino e a 
aprendizagem da Matemática. [...] Para ser ensinado, o saber matemático 
acumulado deve ser transformado, isto é, sofrer um processo de 
transposição didática. (BRASIL, 2002, p. 15-16) 
 

Transposição didática é, segundo Pires (2000, p. 161), “o conjunto das 

transformações que sofre um saber a fim de ser ensinado, o que tem implicações de 

caráter metodológico”, o que implica dizer que apenas ter conhecimento de que os 

alunos da EJA possuem conhecimentos prévios de Porcentagem, por exemplo, não 

é suficiente. Portanto, se faz necessária uma metodologia de ensino capaz de tomar 

posse disto para a “construção do saber matemático”. Precisam-se ter presentes 

também, objetivos bem definidos antes de se propor um currículo para o público da 

EJA. 

Quanto ao grau de dificuldade dos alunos para aprender Porcentagem, 

verificou-se que somente 50% dos educandos consultados informou ter estudado 

este componente curricular. Ainda assim, a maioria destes, que deram resposta 

afirmativa, não preencheu o quadro de avaliação do grau de dificuldade para 

aprender Porcentagem, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

QUADRO 2 - GRAU DE DIFICULDADE PARA APRENDER PORCENTAGEM (EM %) 

 
   Conteúdo 

Você 
estudou? Grau de dificuldade para aprender 

Sim Não 
Muito 
fácil Fácil Regular Difícil 

Muito 
difícil 

Não 
informou 

Conceito de Porcentagem 52,2 47,8 1,1 3,3 34,4 8,9 1,1 51,1 

Razão Centesimal 17,8 82,2 0,0 5,6 8,9 1,1 1,1 83,3 

Representações de Porcentagem 33,7 66,3 0,0 7,8 18,9 4,4 0,0 68,9 

Interpretação de porcentagem 33,7 66,3 2,2 4,4 18,9 6,7 0,0 67,8 

Interpretação de variações 
percentuais 16,9 83,1 0,0 4,4 10,0 2,2 0,0 83,3 

Equivalência entre frações e 
porcentagens 41,1 58,9 0,0 2,2 18,9 15,6 3,3 60,0 

Interpretação de dados percentuais 
em gráficos e tabelas 34,1 65,9 1,1 4,4 15,6 7,8 2,2 68,9 
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   Conteúdo 

Você 
estudou? Grau de dificuldade para aprender 

Sim Não 
Muito 
fácil Fácil Regular Difícil 

Muito 
difícil 

Não 
informou 

Problemas envolvendo dados 
percentuais em gráficos e tabelas 32,2 67,8 0,0 6,7 12,2 7,8 2,2 71,1 

Problemas em que se tem o valor 
original e o percentual e pergunta-se 
qual o valor da porcentagem 37,8 62,2 0,0 10,0 8,9 13,3 3,3 64,4 

Problemas em que se tem o valor 
original e a porcentagem e pergunta-
se qual o percentual aplicado 24,4 75,6 0,0 5,6 10,0 4,4 4,4 75,6 

Problemas em que se tem a 
porcentagem e o percentual e 
pergunta-se qual o valor original 27,0 73,0 0,0 3,3 7,8 8,9 3,3 76,7 

Problemas em que se tem o valor 
original e o percentual de aumento 
(ou desconto) e pergunta-se qual o 
valor do aumento (ou desconto) 32,6 67,4 0,0 3,3 14,4 10,0 3,3 68,9 

Problemas em que se tem o 
percentual de aumento (ou desconto) 
e o valor do aumento (ou desconto) e 
pergunta-se qual o valor original 24,7 75,3 0,0 1,1 15,6 3,3 5,6 74,4 

Problemas em que se tem o valor 
original e o valor atual e pergunta-se 
qual a variação percentual 24,7 75,3 0,0 1,1 8,9 10,0 4,4 75,6 

Problemas em que se tem o valor 
original e a variação percentual e 
pergunta-se qual o valor atual 27,8 72,2 0,0 1,1 17,8 4,4 4,4 72,2 

Problemas em que se tem o valor 
atual e a variação percentual e 
pergunta-se qual o valor original 24,4 75,6 0,0 1,1 11,1 2,2 8,9 76,7 

Problemas envolvendo variações 
percentuais sucessivas 25,6 74,4 0,0 1,1 10,0 6,7 4,4 77,8 

FONTE: Pesquisa de campo (2015) 

A análise do quadro permite verificar que dos alunos que realizaram a 

avaliação do grau de dificuldade para aprender Porcentagem, a maioria considerou 

todos os itens com grau de dificuldade Regular, ou seja, não são nem fáceis nem 

difíceis, em sua opinião. Em nenhum dos estudos componentes de nosso referencial 

teórico, foi realizada pesquisa acerca da opinião dos educandos referente ao grau 

de dificuldade para aprender. Problemas em que se tem o valor atual e a variação 

percentual e pergunta-se qual o valor original, foi item considerado mais difícil. Os 

itens considerados mais fáceis foram: Representação de Porcentagem, 

Interpretação de porcentagem e Problemas envolvendo dados percentuais em 

gráficos e tabelas. A partir destas informações, a seguir verificaremos se os itens 

que foram considerados mais fáceis e mais difíceis refletiram nos resultados do 

teste. 
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No quadro abaixo se apresenta o resumo do desempenho dos alunos no 

teste: 

QUADRO 3 - DESEMPENHO NO TESTE (EM %) 

QUESTÕES Nível de 
Dificuldade 

Em 
branco 

Acerto Acerto 
parcial 

Erro 

 

Médio 78,9 0,0 1,1 20,0 

 
Fácil 58,9 6,7 0,0 34,4 

 

Fácil 60,0 13,3 23,3 3,3 

 
Médio 65,6 2,2 2,2 30,0 

 

Difícil 80,0 0,0 5,6 14,4 

 
Fácil 81,1 3,3 0,0 15,6 

 Fácil 64,4 4,4 1,1 30,0 

 
Médio 85,6 0,0 0,0 14,4 

 
Fácil 78,9 3,3 2,2 15,6 

 
Fácil 91,1 1,1 0,0 7,8 

FONTE: Pesquisa de campo (2015) 
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A partir da análise preliminar do quadro, nota-se que a maioria dos alunos 

entregou o teste em branco. No entanto, em todas as questões houve tentativas de 

resolução por pelo menos 8 dos educandos, questão 10 por exemplo. A questão 

com maior número de tentativas de resolução foi a questão 2, apesar de não ser a 

questão com maior percentual de acertos, esta também foi a questão com maior 

percentual de erros. A questão com maior quantidade de acertos foi a questão 3, 

com 13,3%. Não foram identificados acertos nas questões 1, 5 e 8.  A exceção da 

questão 8, todas as outras questões obtiveram pelo menos acerto parcial. A seguir, 

analisaremos cada questão individualmente. 

Questão 1:  

Esta questão envolve o conceito de Porcentagem, um problema envolvendo 

dados percentuais em tabela, e um problema em que se tem o valor original e o 

percentual e pergunta-se qual o valor da porcentagem. Foi considerado como acerto 

parcial a “armação” correta da questão para cálculo da porcentagem, ao que parece 

o erro no resultado ocorreu devido à digitação do percentual na calculadora. O 

percentual a ser calculado era 25,5%, mas o resultado correspondia a 225%. Aqui 

também parece que o aluno não tem noção de estimativa, pois o total era 420, e a 

resposta dada foi 945, tal como observado na pesquisa realizada por Bastos, 

Alevato e Curi (2010). 

Quanto aos erros, alguns pareciam ter simplesmente “chutado” uma resposta 

qualquer, outros esboçaram um cálculo qualquer. Alguns responderam com o 

percentual retirado da tabela. Estes últimos parecem confundir valor percentual com 

valor absoluto, tal como encontrado nos estudos realizados por Thayer (2012) e 

Vizolli (2006). O enunciado da questão gerou uma interpretação diferente da 

esperada, na tabela havia os percentuais de intenção de voto para 5 candidatos, e 

perguntava-se: Quantas pessoas votariam em determinado candidato e qual o 

percentual de pessoas que votariam em outros candidatos ou estão indecisas? A 

expressão “outros candidatos”, quando elaborada a questão, se referia aos 

candidatos que não foram citados na tabela. No entanto, pelas respostas dadas, a 

interpretação foi a de outros candidatos à exceção daquele em que se pedia o 

percentual. 

Dois alunos interpretaram desta forma, e segundo a resposta dada, não 

consideraram a casa decimal do percentual para o cálculo. Como não foi explicitado 

o cálculo, não foram considerados acerto parcial. A dificuldade com cálculo 
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envolvendo números decimais é encontrada nas pesquisas de Bastos, Allevato e 

Curi (2010) e Meneghetti e Barrofaldi (2015). 

Questão 2: 

A questão envolve o conceito de porcentagem, Razão Centesimal, 

Interpretação de porcentagem e Equivalência entre frações e porcentagens. Embora 

o enunciado da questão contivesse dados numéricos para cálculo da resposta, 

nenhum dos educandos registrou algum cálculo. Acredita-se que foram influenciados 

ou porque foram informados que em algumas questões não seriam necessários 

cálculos para responder, não era o caso, ou por utilizarem conhecimentos empíricos 

do cotidiano, tal como nos estudos realizados por Vizolli (2006), Araújo, Pavanello e 

D’Antônio (2011), Amorim (2014), Menezes e Queiroz (2010) e Cargnin e Bisognin 

(2015). 

Esta constatação foi possível graças às falas de algumas alunas que ao 

resolverem a questão que perguntava: O que tem mais água, uma uva ou uma 

banana?, com base em dados numéricos, fizeram os seguintes comentários: “a uva 

tem mais água porque tem mais suco que a banana” e “uma banana é maior que 

uma uva então a banana tem mais água”. Aqui identificamos o erro conforme Cury 

(2015, p. 33): “os erros, cometidos pelos solucionadores de problemas, podem ser 

detectados em protocolos verbais, aproveitando o ‘pensar em voz alta’”. 

Possivelmente, os alunos que responderam a essa questão foram guiados pelos 

mesmos “pensamentos”. 

Esta foi a questão que apresentou a maior quantidade de tentativas de 

resolução, embora não tenha apresentado o maior nível de acertos. Possivelmente, 

a maioria tentou resolver esta questão devido aos “pensamentos” já mencionados. 

No que se refere à quantidade de erros deveu-se provavelmente por esta questão 

envolver um dos conteúdos avaliados como um dos mais difíceis (Equivalência entre 

frações e porcentagens). 

Questão 3: 

A questão envolve Interpretação de Porcentagem, Interpretação de variações 

percentuais e Interpretação de dados percentuais em gráficos. Como a questão fazia 

duas perguntas, foi considerado acerto parcial a resposta correta em apenas uma 

delas. Os erros cometidos estavam relacionados à dificuldade na leitura de gráficos 

e na interpretação das porcentagens, como Slongo (2012), Thayer (2012), Vizolli 

(2006) verificaram em suas pesquisas. Outro erro verificado, mas não considerado, 
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pois as perguntas não requisitavam valores como respostas, foram respostas que 

diziam que a variação de 8,6% para 8,7% era de 1%, quando o correto é 0,1%. Aqui 

se identifica novamente a dificuldade relacionada aos números decimais, dificuldade 

essa mencionada anteriormente. Esta foi a questão com maior número de acertos, 

possivelmente por envolver conteúdos avaliados como mais fáceis. 

Questão 4: 

Esta questão envolvia um problema em que se tem o valor original e a 

variação percentual e pergunta-se qual o valor atual. O acerto parcial considerado foi 

a “armação” para cálculo da porcentagem de aumento. A dificuldade aqui foi no 

cálculo de porcentagem, como identificada nos estudos realizados por Dias e 

Pasquini (2010) e Menezes e Queiroz (2010). Também se verificou dificuldade 

relacionada à confusão entre valor percentual e valor absoluto, quando para calcular 

o valor do novo salário somou-se o valor do salário antigo com 20 (percentual de 

aumento).  

Outro erro apresentado nas resoluções foi o cálculo com valores do 

enunciado, 2016 (ano), por exemplo, tal como nas pesquisas de Thayer (2012), 

Araújo, Pavanello e Andrade (2007) e Bastos, Allevato e Curi (2010). Verificaram-se 

ainda algumas respostas, sem registro de cálculo, com resultados próximos ao 

resultado correto, resultados esses obtidos, provavelmente, via cálculo mental. O 

cálculo mental é uma estratégia muito utilizada por alunos da EJA, conforme Vizolli 

(2006), Bastos, Allevato e Curi (2010), Santos (2012) e Guedes (2008). 

Questão 5: 

Esta questão apresenta problemas envolvendo dados percentuais em tabelas 

e problema em que se tem o valor original e o percentual e pergunta-se qual o valor 

da porcentagem. O acerto parcial considerado foi a resposta correta em uma das 

duas perguntas feitas, a saber: quanto pagou de imposto uma pessoa que recebeu 

de salário o valor de R$ 1.000,00? E outra, que recebeu R$ 3.000,00? Dos que 

acertaram parcialmente responderam corretamente à primeira pergunta. 

Alguns responderam com 0% ou com a palavra “nada”, a primeira resposta 

estava explícita na tabela, quanto ao “nada”, é possível que tenham pensado em 

zero, ou tenham sido influenciados pelo “traço” na coluna que indicava o valor a ser 

deduzido (descontado) do imposto. Uma vez que ao responderem à segunda 

pergunta a maioria respondeu com o valor presente nesta coluna. Um dos alunos 

inclusive, ao responder à primeira pergunta, registrou o valor 1.000 e ao lado um 
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traço, em referência, provavelmente, ao traço presente na tabela. Possivelmente, o 

desempenho nessa questão seria melhor caso fosse esclarecido aos educando os 

procedimentos necessários ao cálculo do Imposto de Renda, somente as 

informações contidas na questão não foram suficientes. 

Questão 6: 

Esta questão refere-se à interpretação de porcentagem. Os erros foram 

causados pela dificuldade na interpretação de porcentagem tal como mencionado 

anteriormente. Um dos estudantes apenas reescreveu o texto substituindo a 

expressão “não sabem matemática” por “tem dificuldade em matemática”. Outro 

registrou a subtração 100 – 57 = 43%, desta forma assume que o total é 100%, 

como observado na pesquisa realizada por Thayer (2012). Aqui também 

apresentaram falta de noção de estimativa. 

Questão 7: 

A questão apresenta um problema envolvendo variações percentuais 

sucessivas. O acerto parcial considerado foi o registro do cálculo de 10% com o uso 

da razão centesimal. Dos que erraram, a maioria deu como resposta R$ 100,00 ou 

“continuou com a mesma quantia”. Embora nenhum dos estudos componentes de 

nosso referencial teórico apresente alguma dificuldade relativa a variações 

percentuais sucessivas, observa-se que os alunos não diferenciaram o ganho 

(acréscimo de 10%) da perda do mesmo percentual relativo à nova quantia. 

Possivelmente confundiram valor percentual com valor absoluto utilizando o cálculo 

mental. 

Questão 8: 

Nesta questão temos um problema em que se tem o valor original e a 

porcentagem e pergunta-se qual o percentual aplicado. A maioria dos erros 

cometidos estavam relacionados à utilização de valores do enunciado para 

realização de cálculos, como nos estudos já citados, nesse caso, somaram ou 

subtraíram esses valores. Alguns deram como resposta 10%, possivelmente em 

referência aos 100%, pois um dos valores do enunciado era 90. Esta foi a questão 

com o menor índice de acertos, embora não envolva o tipo de problema considerado 

mais difícil. A maioria havia avaliado este tipo de problema como fácil ou regular. 

Questão 9: 

Esta questão envolve um problema em que se tem o valor original e a 

variação percentual e pergunta-se qual o valor atual. O acerto parcial considerado foi 



49 
CORRÊA, E. C. T. Porcentagem: uma sequência didática para a Educação de Jovens e Adultos 

a “armação” do cálculo de 45% de 900. Quanto aos erros cometidos, maioria parece 

ter utilizado o cálculo mental, por apresentarem resultados próximos ao correto. 

Outros já apresentavam valores distantes da resposta correta, possivelmente por 

não terem noção de estimativa. E um dos educandos respondeu 55 metros, 

provavelmente, em referência aos 100%, pois o percentual apresentado no 

enunciado era de 45%.  

Questão 10: 

A questão envolve Razão centesimal e equivalência entre frações e 

porcentagem. Todos os alunos que erraram parecem ter “chutado” um valor 

qualquer, a exceção de um, que embora não tenha dado a resposta correta, 

demonstrou ter compreendido a situação apresentada no problema ao responder: 

“De 1000, 250 são crianças”. Esta questão foi a que apresentou menor quantidade 

de tentativas de resolução. Possivelmente por ser a última, a maioria tentou resolver 

somente as quatro primeiras questões, e por envolver um dos conteúdos avaliados 

pela maioria como regular ou difícil. 

Conforme as respostas apresentadas em todas as questões, não se percebeu 

dificuldade na interpretação do enunciado das mesmas, tal como verificado nas 

pesquisas realizadas por Mazzanti (2008), Thayer (2012), Vizolli (2006), Araújo, 

Pavanello e D’Antônio (2011), Menezes e Queiroz (2010) e Meneghetti e Barrofaldi 

(2015). Embora o elevado número de questões deixadas em branco possa ser um 

indicativo desta dificuldade. No entanto, pôde-se verificar ambiguidade no enunciado 

de algumas questões. 

O fato de terem estudado Porcentagem no ano letivo de 2015, possibilitou um 

desempenho melhor dos alunos da Escola 3 em relação aos outros educandos. 

Como mencionado anteriormente, alguns destes alunos consultaram os cadernos, 

possivelmente para localizar soluções de problemas semelhantes às questões do 

teste, e desta forma pudessem seguir o modelo de resolução. Esta situação também 

foi verificada nas pesquisas realizadas por Santos, Barbosa e Nascimento (2010), 

Thayer (2012), Vizolli (2006), Santos (2012) e Menezes e Queiroz (2010). 

As condições nas quais se deu essa consulta, possivelmente, foram fatores 

limitantes. Devido ao período de aplicação do questionário e teste, final do ano letivo 

de 2015, as turmas de EJA encontravam-se praticamente esvaziadas, com média de 

menos de 12 alunos por turma. Mais da metade dos educandos foram consultados 

no mesmo dia em que realizavam provas finais (4ª Avaliação). Desta forma, 
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possivelmente, os sujeitos não estavam tão dispostos ao preenchimento dos 

questionários e resolução do teste, resultando no elevado número de questões 

deixadas em branco e quadro de avaliação do grau dificuldade para aprender 

Porcentagem pouco preenchido. 

A análise dos resultados permitiu verificar que quase 70% dos alunos 

consultados já repetiu alguma série, o que possivelmente, pode ter contribuído para 

o abandono escolar em algum momento anterior. Também se percebeu que a 

avaliação da aprendizagem de Matemática é predominantemente realizada via 

aplicação de provas (exames), e possivelmente por esse motivo, o sentimento 

apresentado pela maioria dos alunos quando estão diante de uma avaliação de 

matemática seja a preocupação. 

As principais dificuldades apresentadas pelo educandos estavam 

relacionadas a operações com números decimais; à interpretação de porcentagem; 

aos cálculos com valores presentes no enunciado das questões; ao cálculo mental; 

à confusão entre valor percentual e valor absoluto; e à noção de estimativa. As quais 

foram verificadas em outros estudos. Verificou-se ainda que os professores devem 

valorizar resoluções diferentes de um padrão único, devem estimular a elaboração 

de resoluções diversificadas a fim de evitar que os educandos se apeguem a um 

modelo para resolução mecânica. 

Com base nesses resultados, elaborou-se uma sequência didática para o 

ensino de Porcentagem com o intuito de transpor essas dificuldades apresentadas 

pelos educandos da EJA, a qual se apresenta na seção seguinte. 
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3 CONCEPÇÃO E ANÁLISE A PRIORI 

 

Os objetivos da sequência didática estão relacionados à Matriz Curricular 

relativa ao conteúdo Porcentagem no Ensino Fundamental e à Matriz de 

Competências e Habilidades do Exame Nacional para Certificação de Competências 

de Jovens e Adultos (ENCCEJA) relativa a este conteúdo. 

Segundo as escalas de proficiência do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) o estudante do ensino fundamental, no que diz respeito à 

Porcentagem, deve ser capaz de: 

- Associar a metade de um total a algum equivalente, apresentado como 

fração ou porcentagem; 

- Determinar porcentagens simples (25%, 50%); e 

- Determinar a porcentagem envolvendo números inteiros. 

As habilidades relativas à Porcentagem esperadas para alunos da EJA, 

segundo a Matriz de Competências e Habilidades do ENCCEJA são: 

- Utilizar informações expressas em forma de porcentagem como recurso 

para a construção de argumentação; e 

- Avaliar propostas de intervenção na realidade, utilizando cálculos de 

porcentagem. 

A sequência apresentada a seguir contém 16 atividades, incluindo atividades 

de aprendizagem e de aprofundamento (fixação), além de um pré-teste, composto 

de um questionário e 10 questões (Apêndice C), para verificação de conhecimentos 

prévios acerca de Porcentagem e uma lista de exercícios contendo 13 questões. 

Esta sequência foi pensada para aplicação junto a alunos que ainda não tenham 

estudado Álgebra, desta forma não se espera dos educandos a generalização via 

formulação de expressões. Espera-se que adquiram habilidade de cálculo com o uso 

da calculadora, daí a maioria das atividades solicitar o seu uso. 

No quadro abaixo se apresenta a sequência de atividades por aula, 

considerando aulas (sessões) de 35 minutos: 

QUADRO 4 - SESSÕES 

Sessão Atividades 

1 Aplicação do Pré-teste 

2 1 – Se a Terra fosse habitada por 100 pessoas 

3 2 – Representando Frações Centesimais 

4 3 – Representando Porcentagens 

5 e 6 Jogo de cartas (representações de Porcentagem) 



52 
CORRÊA, E. C. T. Porcentagem: uma sequência didática para a Educação de Jovens e Adultos 

Sessão Atividades 

7 4 – Representando frações 

8 5 – Representando o inteiro 

9 Fazendo pesquisa 

10 Resolução de questões  

11 6 – Calculando Porcentagens 

12 Violência em Belém 

13 7 – Frações e Porcentagem 

14 e 15 “Dominó” de Porcentagens 

16 8 – Calculando acréscimo 

17 9 – Calculando desconto 

18 Resolução de questões 

19 10 – Porcentagem de porcentagem 

20 11 – Calculando porcentagem de porcentagem 

21 Resolução de questões 

22 12 – Voltando à origem 

23 Resolução de questões 

24 Aplicação do pós-teste 
FONTE: O autor (2017) 

As sessões podem ocorrer em menor número, dependendo da disponibilidade 

de cada turma. Na experimentação apresentada na próxima seção, por exemplo, 

ocorreram sessões que incluíram maior quantidade de atividades. 

 

3.1 PRÉ- E PÓS-TESTES  

 

As seguintes questões compõem o pré- e o pós-testes, 10 questões 

envolvendo Porcentagem.  

Questões 

Responda às questões a seguir, registre os cálculos quando necessário: 
1) Para traçar o perfil dos óbitos de jovens e adolescentes, foi feita uma 
pesquisa durante 9 meses, entre agosto de 2013 e abril de 2014 a partir do 
Centro de Perícias Científicas - Renato Chaves, especificamente as vítimas de 
homicídio por arma de fogo e arma branca. Obteve-se um total de 3485 
mortes entre homens e mulheres de todas as faixas etárias. Foram 
encontradas 354 crianças de 0 a 14 anos, 184 idosos a partir de 62 anos, 
1296 adultos de 30 a 61 anos e 1651 óbitos de jovens e adolescentes de 15 a 
29 anos. 
a) Qual o total de mortes no período? 
 
 
b) Qual a quantidade de óbitos de jovens e adolescentes de 15 a 29 anos? 
 
 
c) Qual o percentual de óbitos de jovens e adolescentes de 15 a 29 anos? 
Este percentual representa um quantitativo maior ou menor que a metade dos 
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óbitos? 
 
 

2) O gráfico abaixo representa o número de jovens e adolescentes, de 15 a 29 
anos, onde a causa da morte envolveu arma de fogo, arma branca e mortes 
ligadas a outras causas externas (acidente de trânsito, acidente de trabalho, 
queda, envenenamento, etc) na região metropolitana de Belém entre agosto 
de 2013 e abril de 2014: 

 
FONTE: WANZELLER, RICARDO LEÃO RIBEIRO. UMA REFLEXÃO SOBRE LETALIDADE 

JUVENIL NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. 2015. 

Qual o percentual de jovens e adolescentes, de 15 a 29 anos, teve arma 
branca como causa de morte?  
 
 
 

3)  
Com base nessa manchete, qual a representação fracionária das capitais com 
maior inadimplência que possuem os piores rendimentos? Qual a 
representação percentual? 
 
 
4) Segundo uma reportagem de um jornal de grande circulação em Belém, a 
renda média habitual dos paraenses ocupados caiu no primeiro trimestre de 
2016 em relação ao ano de 2015. Passou de R$ 1.386,00 para R$ 1.305,00. 
Qual o percentual desta queda? 
 
 

5)  
Com base nas informações contidas nessa manchete, a população paraense é 
composta por quantas pessoas? 
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6) “Puxada pela alta no preço do feijão, que chega a 124% nos primeiros seis 
meses do ano, a alimentação básica comercializada em Belém voltou a ficar mais 
cara no mês de junho de 2016. De acordo com pesquisas feitas pelo Dieese/PA, a 
cesta básica ficou em R$ 419,28, com aumento de 4,05% em relação ao mês de 
maio”. De acordo com esta notícia, qual o valor da cesta básica no mês de maio? 
 
 

 
Com base nas informações acima, responda às questões 7 e 8: 
7) Como podemos representar a fração da alta nos preços no 1º semestre? 
 
 
8) Sabendo que o salário mínimo atual é de R$ 880,00. Qual o percentual de 
aumento necessário para atingir ao salário mínimo estimado? 
 

 

9) “Um quilo de feijão por R$5,97 em média. Esse foi o valor que o paraense 
pagou pelo alimento em abril de 2016, segundo dados divulgados pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 
Em janeiro deste ano, era encontrado a R$ 5,37; em fevereiro a R$ 5,56; e em 
março a R$ 5,78”. Segundo esta notícia, em qual mês o aumento percentual foi 
maior em relação ao mês anterior? 
 
 
10) Em uma reportagem sobre o preço da farinha nas feiras de Belém, verificou-se 
que 1 litro de farinha contém, aproximadamente, 750 g e é vendido a R$ 5,00. Já 1 
kg (1000 g) de farinha é vendido a R$ 6,00. Com base nessas informações e 
considerando os percentuais da quantidade e do preço, é mais vantajoso comprar 
1 litro ou 1 kg de farinha? Por quê? 

Com este pré-teste pretendia-se verificar se os alunos já estudaram, ou não, 

Porcentagem e avaliar os possíveis conhecimentos prévios acerca deste conteúdo. 

 

3.2 ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Atividade 1: Se a terra fosse habitada por cem pessoas  

 

Atividade 1 
Título: Se a Terra fosse habitada por 100 pessoas 
Objetivo: Descobrir uma relação entre a medida de grandezas e o numeral 
100.   



55 
CORRÊA, E. C. T. Porcentagem: uma sequência didática para a Educação de Jovens e Adultos 

Material: Vídeo “Se a Terra fosse habitada por 100 pessoas”, Questionário, 
Caneta. 
Procedimento 
Após assistir ao Vídeo “Se a Terra fosse habitada por 100 pessoas”, responda 
as perguntas a seguir: 
1) Qual informação lhe chamou mais atenção? Por quê? 
 
2) O vídeo sugere o planeta com apenas 100 habitantes. Seria possível 
imaginar o planeta com mais, ou menos, habitantes?  
 
3) As quantidades informadas seriam as mesmas? Por quê? 
 
4) A comparação entre a quantidade de habitantes da Terra mostrada no 
vídeo poderia ser adaptada a outras situações? Por exemplo, poderíamos 
imaginar que a sua turma possui 100 alunos? 
 
5) Se a sua turma fosse formada por 100 alunos, quantos seriam mulheres? E 
quantos seriam homens? 
 
6) Comparar quantidades (valores) com o numeral 100 é familiar a você? Por 
exemplo, ao observar seu celular quando está carregando a bateria, qual 
representação matemática indica que a bateria está totalmente carregada? 
Você sabe? 
 
7) Você já observou esta representação em pesquisas, notícias da TV, internet 
e em outras fontes de informação? Cite uma situação. 
 

 

Análise a priori da atividade 1 

 

O vídeo encontra-se disponível no YouTube e em outros portais na internet. 

Ao final desta atividade espera-se que o aluno perceba que as situações mostradas 

no vídeo representam Porcentagens, pelo menos noções intuitivas. Possivelmente, 

alguns discentes apresentem dificuldade na interpretação das questões, não apenas 

nesta, mas em outras atividades da sequência didática. Em assim sendo, é 

recomendado que seja feita a leitura da(s) questão(ões) para toda a turma, a fim de 

esclarecê-la(s), podendo ainda serem apresentados alguns exemplos semelhantes 

ao solicitado nas questões. 

Nesta atividade não é esperada uma conclusão acerca do conceito de 

Porcentagem, apenas a percepção de que se trata de algo presente em seu 

cotidiano. 
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Atividade 2: Representando Frações Centesimais 

 

Título: Representando Frações Centesimais 
Objetivo: Descobrir as representações fracionária e percentual de porcentagem.   
Material: Caneta. 
Procedimento  
Observe o lembrete e a figura abaixo e responda a pergunta, em seguida preencha 
os quadros. 

Lembrando da representação de frações: 1 parte de 4 representamos assim: 
1

4
 

                                                                  2 partes de 5 representamos assim: 
2

5
 

1 – Considerando a representação de frações, como seria a representação das 
pessoas cristãs, conforme a figura acima são 33 em 100? 
 
2 – Considerando os dados da figura acima, preencha o quadro abaixo: 

Condição 
religiosa 

Leitura da condição 
religiosa 

Representação 
fracionária 

Percentual 

Muçulmanos 21 em 100 
21

100
 21% 

Hindus    

Budistas    

Outras religiões    

Sem religião    

3 – Observe o quadro preenchido e responda: 
a) O que podemos concluir quanto à representação fracionária?  
 
b) O que podemos concluir quanto ao percentual a partir da representação 
fracionária?  
 
4 – Preencha o quadro a seguir, conforme o modelo inicial: 
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Percentual (%)  Leitura do percentual Forma fracionária 

2% Dois por cento 
2

100
 

5%   

10%   

15%   

20%   

48%   

60%   

74%   

87%   

90%   

6 – O que você observou? 
 
7 - O que podemos concluir quanto à forma fracionária a partir do percentual? 
 

 

Análise a priori da atividade 2 

 

Ao final desta atividade, espera-se que o aluno consiga representar qualquer 

percentual em sua forma fracionária centesimal, chegando à conclusão de que para 

representar o percentual em sua forma fracionária basta escrever o numeral do 

percentual no numerador sobre o denominador 100. Como forma de auxílio para que 

o estudante possa escrever sua conclusão pode-se solicitar que compare a coluna 

“Percentual” com a coluna “Forma fracionária” e perguntar: “O que se retira e o que 

se acrescenta?”. 

A partir do preenchimento do quadro no item 2, espera-se que o discente 

perceba a representação fracionária a partir de uma situação do tipo “a em (cada) b” 

como 
𝑎

𝑏
, pode-se solicitar que compare a coluna da “Leitura da condição religiosa” 

com a coluna “Representação fracionária” e perguntar: “Qual valor é o numerador e 

qual é o denominador da fração?”. Ainda existe a possibilidade de que perceba a 

representação percentual a partir da representação fracionária, pode-se solicitar que 

compare a coluna “Representação fracionária” com a coluna “Percentual” e 

perguntar: “O que se retira e o que se acrescenta?”. 
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Atividade 3: Representando Porcentagens 

 

Título: Representando Porcentagens 
Objetivo: Representar porcentagens na forma decimal.   
Material: Calculadora, caneta. 
Procedimento  
Preencha o quadro a seguir e responda as perguntas: 

Percentual 
(%)  

Representação 
fracionária 

Representação decimal 
(Numerador ÷ Denominador) 

2%   

7%   

9%   

24%   

35%   

48%   

60%   

70%   

80%   

100%   

1 – O que você observou? 
 
2 – O que podemos concluir quanto à representação decimal? 
 

 

Análise a priori da atividade 3 

 

Ao final da atividade, espera-se que o aluno consiga representar um 

percentual em sua forma decimal a partir de sua forma percentual ou fracionária, 

concluindo que a representação decimal é o numeral do percentual (ou numerador 

da representação fracionária) com duas casas decimais. Pode perceber ainda, a 

regularidade na “movimentação” da vírgula. Como forma de auxílio ao estudante, 

para que possa escrever sua conclusão, pode-se solicitar que compare a coluna 

“Percentual” com a coluna “Representação decimal” e perguntar: “O que se altera?”, 

“A quantidade de casas decimais é sempre a mesma?”; pode-se solicitar ainda que 

compare a coluna “Representação fracionária” com a coluna “Representação 

decimal” e perguntar: “Precisamos dividir sempre?”, “Qual a relação entre o 

denominador e a quantidade de casas decimais?”. 
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Assim como em outras atividades desta sequência, alguns educandos podem 

apresentar dificuldade na manipulação da calculadora, por esse motivo, ao se iniciar 

as atividades que necessitam do uso deste instrumento, podem ser apresentados 

exemplos de como utilizar suas funções básicas e/ou as funções necessárias à 

atividade especificamente. 

 

Atividade 4: Representando frações 

 

Título: Representando frações 
Objetivo: Determinar percentuais a partir da forma decimal de frações.   
Material: Calculadora, caneta. 
Procedimento  
Preencha o quadro a seguir e responda as perguntas: 

Situação 
Representação 

fracionária 
Representação 

decimal 
Percentual 

(%) 

3 em cada 10    

9 em cada 45    

18 em cada 50    

21 em cada 60    

36 em cada 80    

42 em cada 105    

6 em cada 120    

12 em cada 150    

26 em cada 200    

27 em cada 300    

1 – O que você observou? 
 
2 – O que podemos concluir quanto à representação percentual a partir de qualquer 
fração? 
 

 

Análise a priori da atividade 4 

 

Ao final desta atividade, espera-se que o aluno consiga determinar um 

percentual a partir de uma representação fracionária obtida de situações do tipo “a 

em cada b”, concluindo que para determinar o percentual a partir de qualquer fração 

basta dividir o numerador pelo denominador da fração para determinação da 

representação decimal do percentual. Poderá perceber ainda a regularidade da 
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“movimentação” da vírgula. Como forma de auxílio, para que o discente possa 

escrever sua conclusão, pode-se solicitar que observe a coluna “Representação 

fracionária” e perguntar: “Qual a diferença com relação à representação fracionária 

das atividades 2 e 3?”, “Os denominadores são os mesmos?”; “O que devemos fazer 

para chegar à representação percentual a partir da representação fracionária 

quando o denominador é diferente de 100?”. 

 

Atividade 5: Representando o inteiro 

 

Título: Representando o inteiro 
Objetivo: Determinar a representação percentual do inteiro a partir das 
representações fracionárias e decimais.   
Material: Calculadora, caneta. 
Procedimento  
Preencha o quadro a seguir e responda as perguntas: 

Situação 
Representação 

fracionária 
Representação 

decimal 
Percentual 

(%) 

100 em cada 100    

120 em cada 120    

130 em cada 130    

150 em cada 150    

180 em cada 180    

190 em cada 190    

200 em cada 200    

320 em cada 320    

450 em cada 450    

500 em cada 500    

1 – O que você observou? 
 
2 – O que podemos concluir a respeito da representação percentual desse tipo de 
fração? 
 

 

Análise a priori da atividade 5 

 

Ao final da atividade, espera-se que o aluno consiga concluir que o todo é 

sempre 100%. Poderá perceber ainda que 100% é igual a 1. Como forma de auxílio 

ao educando, para que possa escrever sua conclusão, pode-se solicitar que observe 

a coluna “Representação fracionária” e perguntar: “Qual a característica dessas 
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frações?”, “O que podemos afirmar sobre seus numeradores e denominadores?”, 

“Qual o significado desse fato?”. 

 

Atividade 6: Calculando Porcentagens 

 

Título: Calculando Porcentagens 
Objetivo: Descobrir uma relação entre o valor, o percentual e a porcentagem.   
Material: Calculadora, caneta. 
Procedimento  
Preencha o quadro a seguir com os resultados obtidos na Calculadora e responda 
as perguntas: 

Valor 
Percentual 

(%) 
Representação 

fracionária 

(Valor) x 
(Representação 

fracionária) 
Porcentagem 

100 2%    

150 6%    

200 8%    

350 10%    

500 15%    

750 20%    

800 30%    

900 40%    

1000 50%    

1500 60%    

1 – O que você observou? 
 

2 – O que podemos concluir com relação ao cálculo de porcentagem de um valor? 
 

 

Análise a priori da atividade 6 

 

Ao final da atividade, espera-se que o aluno consiga perceber um algoritmo 

de cálculo de porcentagem, concluindo que a porcentagem é o produto entre o 

“Valor” e o numeral do percentual, divido por 100. Alguns discentes podem 

apresentar dificuldade no cálculo do produto “Valor x Representação fracionária”, 

caso seja verificada, podem ser apresentados alguns exemplos de cálculo. Como 

forma de auxílio para que o estudante possa escrever sua conclusão pode-se 

solicitar que compare a coluna “(Valor) x (Representação fracionária)” com a coluna 

“Porcentagem” e perguntar: “Qual(ais) cálculo(s) você acredita que a calculadora 
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efetua para chegar a esses resultados para a Porcentagem?”, “Podemos calcular 

somente com a tecla % da calculadora?”. 

 

Atividade 7: Frações e Porcentagem 

 

Título: Frações e Porcentagem 

Objetivo: Descobrir uma relação entre as frações 
1

4
, 

1

2
 e 

3

4
, e os percentuais 25%, 

50% e 75%. 
Material: Calculadora, caneta. 
Procedimento  
Preencha o quadro a seguir com os resultados obtidos na Calculadora e responda 
as perguntas: 

Valor 
𝟏

𝟒
 do 

valor 

𝟏

𝟐
 do 

valor 

𝟑

𝟒
 do 

valor 

25% do 
valor 

50% do 
valor 

75% do 
valor 

20       

40       

60       

80       

100       

120       

140       

150       

200       

250       

1 – O que você observou? 
 
2 – O que podemos concluir em relação à representação fracionária dos 
percentuais 25%, 50% e 75%? 
 

 

Análise a priori da atividade 7 

 

Ao final da atividade, espera-se que o aluno consiga verificar a relação de 

equivalência entre as frações 
1

4
 e o percentual 25%, 

1

2
 e o percentual 50%, e 

3

4
 e o 

percentual 75%. Como forma de auxílio ao discente, na escrita de sua conclusão, 

pode-se solicitar que compare a coluna “
1

4
 do valor” com a coluna “25% do valor”, a 

coluna “
1

2
 do valor” com a coluna “50% do valor” e a coluna “

3

4
 do valor” com a coluna 

“75% do valor”. Alguns educandos podem apresentar dificuldade na obtenção das 
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frações, caso tal situação se verifique, podem ser apresentados exemplos de 

determinação de frações de quantidades. 

 

Atividade 8: Calculando acréscimo 

 

Título: Calculando acréscimo 
Objetivo: Descobrir uma maneira prática de calcular acréscimo (aumento) 
percentual. 
Material: Calculadora, caneta. 
Procedimento  
Preencha o quadro a seguir com os resultados obtidos na Calculadora e responda 
as perguntas: 

Valor 
inicial 

Percentual 
de acréscimo 

(%) 

Valor do 
acréscimo 

Valor após 
acréscimo 

Cálculo simplificado 

50 10%   110% de 50 =       

100 15%   115% de 100 = 

150 20%   120% de 150 = 

200 30%   130% de 200 = 

300 40%   140% de 300 = 

400 50%   150% de 400 = 

500 60%   160% de 500 = 

600 75%   175% de 600 = 

800 80%   180% de 800 = 

1000 90%   190% de 1000 = 

1 – O que você observou? 
 
2 – O que podemos concluir em relação ao cálculo de acréscimo percentual? 
 

 

Análise a priori da atividade 8 

 

Ao final da atividade, espera-se que o aluno consiga observar duas formas de 

cálculo do valor final (após acréscimo percentual), a saber: soma da porcentagem ao 

valor inicial ou soma do percentual de acréscimo a 100%. Como forma de auxílio ao 

educando, para escrever sua conclusão, pode-se solicitar que compare a coluna 

“Valor após acréscimo” com a coluna “Cálculo simplificado” e os percentuais da 

coluna “Percentual de acréscimo” com os percentuais da coluna “Cálculo 

simplificado”, e perguntar: “Qual a diferença entre esses percentuais?”, “Qual 
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relação você acredita que exista entre esses percentuais? Por que?”,  “Quais são as 

formas de cálculo?”, “O que devemos somar em cada maneira possível?”. 

 

Atividade 9: Calculando desconto 

 

Título: Calculando desconto 
Objetivo: Descobrir uma maneira prática de calcular desconto percentual. 
Material: Calculadora, caneta. 
Procedimento  
Preencha o quadro a seguir com os resultados obtidos na Calculadora e responda 
as perguntas: 

Valor 
inicial 

Percentual 
de desconto 

(%) 

Valor do 
desconto 

Valor após 
desconto 

Cálculo simplificado 

50 10%   90% de 50 =       

100 15%   85% de 100 = 

150 20%   80% de 150 = 

200 30%   70% de 200 = 

300 40%   60% de 300 = 

400 50%   50% de 400 = 

500 60%   40% de 500 = 

600 75%   25% de 600 = 

800 80%   20% de 800 = 

1000 90%   10% de 1000 = 

1 – O que você observou? 
 
2 – O que podemos concluir em relação ao cálculo de desconto percentual?  
 

 

Análise a priori da atividade 9 

 

Ao final da atividade, espera-se que o aluno consiga verificar duas formas de 

cálculo do valor final (após desconto percentual), a saber: subtração da 

porcentagem em relação ao valor inicial ou subtração do percentual de desconto em 

relação a 100%. A conclusão da atividade anterior pode facilitar a elaboração da 

conclusão desta atividade, uma vez que seu procedimento é similar ao daquela 

atividade. Ainda assim, pode-se solicitar que o discente compare a coluna “Valor 

após desconto” com a coluna “Cálculo simplificado” e os percentuais da coluna 

“Percentual de desconto” com os percentuais da coluna “Cálculo simplificado”, e 
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perguntar: “Qual a diferença entre esses percentuais?”, “Qual relação você acredita 

que exista entre esses percentuais? Por que?”, “Quais são as formas de cálculo?”, 

“O que devemos subtrair em cada maneira possível?”. 

Esta atividade, tal como a atividade anterior pode auxiliar na dificuldade 

mencionada no estudo realizado por Bastos, Allevato e Curi (2010), segundo o qual 

os educandos não sabiam explicar como calcular desconto ou acréscimo.  

 

Atividade 10: Porcentagem de porcentagem 

 

Título: Porcentagem de porcentagem 
Objetivo: Refletir acerca de porcentagem sobre porcentagem. 
Material: Texto “Violência em Belém já envolveu 81% da população. Mesmo assim, 
biriteiros querem beber até de madrugada”, Calculadora, caneta. 
Procedimento  
Leia o Texto “Violência em Belém já envolveu 81% da população. Mesmo assim, 
biriteiros querem beber até de madrugada” e responda às perguntas abaixo: 
1) No trecho em negrito “Para quem costuma sair, 62% saem só aos finais de 
semana, sábado ou domingo. Mas há uma parcela de 17% que saem sábado e 
domingo; outros 12% saem uma vez na semana”. Estes percentuais se referem 
ao total de pessoas consultadas na pesquisa? Justifique. 
 
2) Qual o percentual de pessoas que costumam sair à noite (sempre ou 
raramente)? Quantas pessoas costumam sair à noite?  
 
3) Quantas das pessoas que costumam sair à noite saem sábado ou domingo? E 
quantas saem sábado e domingo? 
 
4) Se você calcular os mesmos percentuais da questão anterior sobre o total de 
pessoas entrevistadas na pesquisa, os resultados serão os mesmos? Por quê? 
 
5) O que podemos concluir acerca do cálculo de porcentagem quando temos os 
mesmos percentuais mais as bases (valores) são diferentes?  
 

 

Análise a priori da atividade 10 

 

Ao final da atividade, espera-se que o aluno consiga verificar que o mesmo 

percentual aplicado sobre valores diferentes gera porcentagens diferentes, na 

medida em que quanto maior for o valor sobre o qual se aplica o percentual, maior 

será a porcentagem. Como forma de auxílio ao estudante em sua conclusão pode-

http://blogmanueldutra.blogspot.com/2015/12/violencia-em-belem-ja-envolveu-81-da.html
http://blogmanueldutra.blogspot.com/2015/12/violencia-em-belem-ja-envolveu-81-da.html
http://blogmanueldutra.blogspot.com/2015/12/violencia-em-belem-ja-envolveu-81-da.html
http://blogmanueldutra.blogspot.com/2015/12/violencia-em-belem-ja-envolveu-81-da.html
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se perguntar: “Se você calcular o mesmo percentual sobre valores diferentes os 

resultados são os mesmos?”, “Qual resultado será o maior? E qual será o menor?”. 

Alguns educandos podem apresentar dificuldade na leitura e interpretação do 

texto, nesse caso, pode-se fazer a leitura do texto para a turma com maior ênfase 

nos parágrafos e trechos relevantes para a execução da atividade. 

Esta atividade pode auxiliar na diminuição das dificuldades relacionadas à 

interpretação de porcentagem e à confusão entre valor percentual e valor absoluto 

verificadas no estudo diagnóstico, e nos estudos de Slongo (2012), Thayer (2012) e 

Vizolli (2006). 

Para esta atividade será necessária a consulta no texto apresentado abaixo: 

Texto 
Violência em Belém já envolveu 81% da população. Mesmo assim, 

biriteiros querem beber até de madrugada 
Dornélio Silva 

 

 
 
Em dezembro de 2015, a Doxa (empresa de Pesquisa) foi a campo e 

entrevistou 600 pessoas para avaliar a proposta do Ministério Público Estadual de 
reduzir o horário de funcionamento de bares, restaurantes e casas noturnas. De 
acordo com o MPE essa medida visa a diminuir a criminalidade em Belém. 

Antes de fazer a pergunta-chave da pesquisa, indagamos se o entrevistado 
costuma sair à noite para bares, restaurantes e casas noturnas. 23% dos 
entrevistados costumam sair sempre, 50% saem raramente; outros 27% não 
costumam sair. Para quem costuma sair, 62% saem só aos finais de semana, 
sábado ou domingo. Mas há uma parcela de 17% que saem sábado e 
domingo; outros 12% saem uma vez na semana. 

 
Envolvimento em violência 
 
A Doxa avaliou o envolvimento dos entrevistados com a violência através da 

pergunta: “Você ou alguém da sua família (pai/mãe/irmãos/companheiro(a)/filhos) já 
se envolveu em algum tipo de violência em bares/restaurantes/casas noturnas ou 

http://blogmanueldutra.blogspot.com/2015/12/violencia-em-belem-ja-envolveu-81-da.html
http://blogmanueldutra.blogspot.com/2015/12/violencia-em-belem-ja-envolveu-81-da.html
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ruas) aqui em Belém?”. 
O resultado mostra que 81% dos belenenses já se envolveram em algum tipo 

de violência. Em função do objetivo do estudo, a pesquisa detalhou esse 
envolvimento: 56,1% se envolveram em assalto na via pública; 11,6% se 
envolveram em casas noturnas; 8,5% no trânsito. 

A Doxa quis saber, também, o horário de maior incidência dessa violência: 
52,4% disseram que foi à noite (até meia-noite). O segundo maior horário do 
envolvimento foi à tarde, 22,6%; o terceiro horário da ocorrência foi de madrugada, 
12,3%. Pela manhã o índice foi de 9,3%. 

 
A favor ou contra a redução do horário 
 
Através da pergunta “Você é Contra ou a Favor da proposta do Ministério 

Público de reduzir o horário de funcionamento de bares, restaurantes e casas 
noturnas em Belém de 11h às 23h, de segunda a sexta; e aos finais de semana, até 
as 2h?”, medimos o índice de quem é contra ou favor da proposta do MPE. A 
pesquisa mostra que a maioria, 50,9%, dos belenenses é contra essa medida; os 
que são a favor somam 33,5%; outros 15,5% são indiferentes à proposta. 

A pesquisa procurou saber se essa medida do MPE, se for implantada, vai 
reduzir a violência em Belém. 68,6% dos entrevistados disseram que não vai 
diminuir. Apenas 14,6% disseram que vai diminuir; outros 16,8% ficaram em dúvida 
quanto à redução da violência. 

 
Causas da violência 
 
De acordo com os entrevistados “o tráfico/drogas”, 35,0% e a “lei que protege 

os menores infratores”, 30,4% são as principais causas da violência na cidade de 
Belém. A falta de policiamento, 18,6%, aparece como a terceira causa da violência. 
A falta de políticas públicas para a juventude é a quarta causa, seguida de bebida 
alcoólica e ausência de educação familiar. 

 
Atuação do Governo do Estado 
 
A Doxa também avaliou a atuação do governo do Estado no combate à 

violência na cidade de Belém. A pesquisa mostra que 69,5% avaliam ruim ou 
péssima a atuação do Governo. Apenas 4,7% avaliam como boa. A avaliação 
regular chega a 21,9%. 

Disponível em: <http://blogmanueldutra.blogspot.com.br/2015/12/violencia-em-belem-ja-
envolveu-81-da.html>. Acesso em: 11 ago 2016. Adaptado. 

 

Atividade 11: Calculando porcentagem de porcentagem 

 

Título: Calculando porcentagem de porcentagem 
Objetivo: Descobrir uma relação entre percentuais aplicados sobre porcentagens. 
Material: Calculadora, caneta. 
Procedimento  
Preencha o quadro a seguir com os resultados obtidos na Calculadora e responda 
as perguntas: 
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Valor 
inicial 

Percentual 1 Porcentagem 
Percentual 

2 
Porcentagem x 

Percentual 2 

500 10%  90%  

1000 15%  80%  

1500 20%  70%  

2000 30%  60%  

3000 40%  50%  

4000 50%  40%  

5000 60%  30%  

6000 75%  20%  

8000 80%  15%  

10000 90%  10%  

Sem apagar o que você registrou no quadro acima, verifique quais seriam os 
resultados se a ordem dos percentuais fosse inversa, isto é, aplique primeiro o 
“Percentual 2” e depois o “Percentual 1”. 
1 – O que você observou? 
 
2 – O que podemos concluir com relação ao cálculo de porcentagens calculadas 
sobre porcentagens? 
 

 

Análise a priori da atividade 11 

 

Ao final da atividade, espera-se que o aluno consiga concluir que a ordem de 

aplicação de dois percentuais sucessivos não gera mudança no resultado final. 

Como forma de auxílio na escrita da conclusão do educando pode-se solicitar que 

compare os resultados finais após a aplicação dos dois percentuais e perguntar: “A 

ordem de aplicação dos percentuais gera alguma diferença no resultado final?”. Esta 

atividade também pode auxiliar na diminuição da dificuldade relacionada à confusão 

entre valor percentual e valor absoluto. 

 

Atividade 12: Voltando à origem 

 

Título: Voltando à origem 
Objetivo: Descobrir uma relação entre o valor original, porcentagem e o percentual 
aplicado na forma decimal. 
Material: Calculadora, caneta. 
Procedimento  
Preencha o quadro a seguir com os resultados obtidos na Calculadora e responda 
as perguntas: 
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Valor 
Percentual 

(%) 

Percentual 
na forma 
decimal 

Porcentagem 
(Porcentagem) ÷ 
(Percentual na forma 
decimal) 

50 10%    

100 15%    

150 20%    

200 30%    

300 40%    

400 50%    

500 60%    

600 75%    

800 80%    

1000 90%    

1 – O que você observou? 
 
2 – O que podemos concluir em relação ao quociente efetuado? 
 

 

Análise a priori da atividade 12 

 

Ao final da atividade, espera-se que o aluno consiga determinar o valor inicial 

(base) dados o percentual aplicado e a porcentagem, concluindo que para retornar 

ao valor inicial basta dividir a porcentagem pelo percentual aplicado em sua forma 

decimal. Como forma de auxílio ao educando na escrita de sua conclusão, pode-se 

solicitar que compare a coluna “Valor” com a coluna “(Porcentagem) ÷ (Percentual 

na forma decimal)” e perguntar: “Qual cálculo você deve fazer para chegar ao valor 

inicial quando se tem a porcentagem e o percentual aplicado?”. 

 

3.3 ATIVIDADES DE APROFUNDAMENTO 

 

As atividades de aprofundamento são quatro: um jogo de cartas, uma 

atividade de pesquisa, um quadro para cálculo de porcentagens e uma espécie de 

dominó de porcentagens. 
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O jogo de cartas 

 

O jogo de cartas está presente no material didático produzido por Cardoso 

(2012), aqui mudaremos apenas as regras. A ideia consiste na formação de trincas 

de representações de porcentagem, conforme exemplos abaixo: 

FIGURA 8 - TRINCA DO JOGO DE CARTAS 

   
FONTE: Cardoso (2012) 

O jogo pode ser jogado por até quatro alunos, após se embaralharem as 

cartas cada jogador recebe seis cartas e a cada rodada deve-se descartar uma carta 

e pode-se comprar uma carta ou pegar uma das cartas descartadas. Ao formar as 

duas primeiras trincas, o jogador poderá comprar três cartas. O jogo acaba quando 

não restarem mais cartas para compra. Ganha aquele aluno que ao final do jogo 

possuir mais trincas formadas. 

 

Análise a priori do jogo de cartas 

 

A aplicação do jogo deve encerrar com pelo menos quatro partidas jogadas. 

Ao final da aplicação do jogo, espera-se que o aluno consiga representar um 

percentual nas formas decimal e fracionária com maior facilidade. 

 

Fazendo pesquisa 

 

Título: Fazendo pesquisa 
Objetivo: Determinar percentuais a partir da coleta de dados da turma.   
Material: Texto “Violência em Belém já envolveu 81% da população. Mesmo assim 
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biriteiros querem beber até de madrugada”, Calculadora, caneta. 
 
Procedimentos 
- Forme equipes de 3 a 5 alunos; 
- Cada equipe ficará responsável pela coleta de informações relativa a uma das 
seguintes perguntas: 
Grupo 1: Você costuma sair à noite para bares, restaurantes e casas noturnas? 
(   ) Sempre  (   ) Raramente (   ) Não costuma sair à noite 
Grupo 2: Você ou alguém da sua família já se envolveu em algum tipo de violência 
em Belém? 
(   ) Não (   ) Assalto em via pública (   ) Violência no trânsito 
(   ) Violência em casas noturnas   
(   ) Outro tipo de violência (especificar) 
Grupo 3: Você é contra ou a favor da diminuição no horário de funcionamento de 
bares, restaurantes e casas noturnas? 
(   ) A favor  (   ) Contra 
Grupo 4: Você acredita que a diminuição no horário de funcionamento de bares, 
restaurantes e casas noturnas pode reduzir a violência em Belém? 
(   ) Sim (   ) Não (   ) Tem dúvida 
Grupo 5: Na sua opinião, qual a principal causa da violência na cidade de Belém? 
(   ) Tráfico/drogas  (   ) Lei que protege menores infratores 
(   ) Falta de policiamento (   ) Bebida alcóolica 
(   ) Falta de políticas públicas para a juventude 
(   ) Ausência de Educação familiar 
(   ) Outra causa (especificar) 
Grupo 6: Como você avalia a atuação do Governo do Estado no combate à 
violência na cidade de Belém? 
(   ) Excelente (   ) Boa (   ) Regular  (   ) Ruim/Péssima 
 
Após a coleta das respostas de todos os alunos da turma, as equipes deverão 
determinar os percentuais referentes a cada opção de resposta. Após a conclusão 
desta etapa cada grupo apresentará os seus resultados à turma para comparação 
com os resultados da pesquisa apresentada no texto “Violência em Belém já 
envolveu 81% da população. Mesmo assim biriteiros querem beber até de 
madrugada”. 
 

 

Análise a priori da atividade Fazendo pesquisa 

 

Ao final da atividade, espera-se que o aluno consiga determinar com maior 

facilidade o percentual a partir da representação fracionária da parte sobre o todo. 

Pode perceber também que o total dos percentuais calculados é igual à 100%. 
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Violência em Belém 

 

Título: Violência em Belém 
Objetivo: Calcular porcentagens com base em informações do texto “Violência em 
Belém já envolveu 81% da população. Mesmo assim, biriteiros querem beber até de 
madrugada” 
 
Material: Texto “Violência em Belém já envolveu 81% da população. Mesmo assim, 
biriteiros querem beber até de madrugada”, calculadora, caneta. 
 
Procedimentos 
Leia o texto, preencha a tabela a seguir e responda às perguntas abaixo. 
 
Com base nas informações do texto, preencha a tabela a seguir: 

Informação Percentual Quantidade de pessoas  

Pessoas que costumam 
sair à noite sempre 

  

Pessoas que costumam 
sair à noite raramente 

  

Pessoas que não 
costumam sair à noite 

  

Pessoas que já se 
envolveram em algum tipo 
de violência 

  

Pessoas que se 
envolveram em assalto na 
via pública 

  

Pessoas que se 
envolveram em violência 
em casas noturnas 

  

Pessoas que se 
envolveram em violência 
no trânsito 

  

Pessoas a favor da 
diminuição no horário de 
funcionamento de bares, 
restaurantes e casas 
noturnas 

  

Pessoas contra a 
diminuição no horário de 
funcionamento de bares, 
restaurantes e casas 
noturnas 

  

Pessoas indiferentes à 
diminuição no horário de 

  

http://blogmanueldutra.blogspot.com/2015/12/violencia-em-belem-ja-envolveu-81-da.html
http://blogmanueldutra.blogspot.com/2015/12/violencia-em-belem-ja-envolveu-81-da.html
http://blogmanueldutra.blogspot.com/2015/12/violencia-em-belem-ja-envolveu-81-da.html
http://blogmanueldutra.blogspot.com/2015/12/violencia-em-belem-ja-envolveu-81-da.html
http://blogmanueldutra.blogspot.com/2015/12/violencia-em-belem-ja-envolveu-81-da.html
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funcionamento de bares, 
restaurantes e casas 
noturnas 

Pessoas que acreditam na 
diminuição da violência 
com a implantação da 
medida do MPE 

  

Pessoas que não 
acreditam na diminuição 
da violência com a 
implantação da medida do 
MPE 

  

Pessoas que têm dúvidas 
a respeito da diminuição 
da violência com a 
implantação da medida do 
MPE 

  

Pessoas que acreditam 
que o tráfico/drogas é a 
principal causa da 
violência em Belém 

  

Pessoas que acreditam 
que a lei que protege os 
menores infratores é a 
principal causa da 
violência em Belém 

  

Pessoas que acreditam 
que a falta de policiamento 
é a principal causa da 
violência em Belém 

  

Pessoas que avaliam 
como ruim ou péssima a 
atuação do governo do 
Estado no combate à 
violência em Belém 

  

Pessoas que avaliam 
como boa a atuação do 
governo do Estado no 
combate à violência em 
Belém 

  

Pessoas que avaliam 
como ruim ou péssima a 
atuação do governo do 
Estado no combate à 
violência em Belém 

  

Pessoas que avaliam   
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como regular a atuação do 
governo do Estado no 
combate à violência em 
Belém 

 
Quais informações lhe chamaram mais atenção? 
 
Você é contra ou a favor da diminuição no horário de funcionamento de bares, 
restaurantes e casas noturnas em Belém? 
 
Na sua opinião, quais as principais causas da violência em Belém? 
 

 

Análise a priori da atividade Violência em Belém 

 

Ao final da atividade, espera-se que o aluno adquira maior habilidade no 

cálculo de porcentagens a partir de dados textuais. 

 

Dominó 

 

FIGURA 9 - DOMINÓ DE PORCENTAGENS 

 
FONTE: O autor (2017) 

Este dominó difere-se de um dominó convencional em suas regras. Aqui não 

se devem unir pares de mesmo valor, a partir da peça inicial determina-se uma das 
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extremidades (direita ou esquerda) para se unir porcentagens numericamente 

maiores e a outra, para porcentagens menores. O jogo também pode ser adaptado 

para união de peças que contenham apenas porcentagens maiores ou apenas 

porcentagens menores. Pode ser jogado por até quatro alunos, cada um recebendo 

6 peças. Ganha aquele que primeiro conseguir unir todas as suas peças. 

 

Análise a priori do Dominó 

 

A aplicação do jogo foi pensada para ser concluída com pelo menos quatro 

partidas jogadas. Ao final da aplicação, pretende-se que o aluno adquira habilidade 

no cálculo mental de porcentagens mais usuais de pequenos valores. 

 

3.4 LISTA DE QUESTÕES 

 

Esta lista está composta por treze questões, no apêndice D está incluso uma 

lista com essas e outras questões classificadas por conteúdos. 

Questões 
Questão 1: 
De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a 
utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. E 
metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso do 
álcool por motorista. Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.705/2008 surgiu 
com uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à 
direção. 

 
De quais outras formas podemos representar os percentuais mencionados acima? 
 
Questão 2 
Uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros dizem cuidar 
de sua beleza, não apenas de sua higiene pessoal. Outra maneira de representar 
esse resultado é exibindo o valor percentual dos homens brasileiros que dizem 
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cuidar de sua beleza. Qual é o valor percentual que faz essa representação? 
 
Questão 3 
No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para 
motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho 
modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador 
recebe em mãos nove cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira 
carta a da mesa e a segunda, uma carta na mão do jogador, que tenha um valor 
equivalente aquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual 
jogador consegue o maior número de pares. Iniciado o jogo, a carta virada na mesa 
e as cartas da mão de jogador são como no esquema: 

 
Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um 
par com a carta da mesa? 
 
Questão 4 

 
De acordo com os dados apresentados: 
a) Qual o percentual correspondente à área destinada às cidades, às reservas 
indígenas e áreas de preservação em relação à área do território brasileiro? 
b) Qual o percentual correspondente à área utilizada para pastagens em relação à 
área do território brasileiro? 
c) Qual o percentual correspondente à área utilizada para agricultura em relação à 
área do território brasileiro? 
 
Questão 5 

 
Um contribuinte que vende por R$ 34 mil um lote de ações que custou R$ 26 mil 
terá de pagar de Imposto de Renda à Receita Federal o valor de: 
 
Questão 6 
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Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram 
anotados os valores, em reais, das diárias para um quarto padrão de casal e a 
quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram: A=R$ 
200,00; B=R$300,00; C=R$ 400,00 e D=R$ 600,00. No gráfico, as áreas 
representam as quantidades de hotéis pesquisados, em porcentagem, para cada 
valor de diária. 

 
a) Qual a quantidade de hotéis que cobram diárias de R$ 200,00 para um quarto 
padrão de casal? 
b) Qual a quantidade de hotéis que cobram diárias de R$ 400,00 para um quarto 
padrão de casal? 
c) Qual a quantidade de hotéis que cobram diárias de R$ 600,00 para um quarto 
padrão de casal? 
 
Questão 7 

 
Qual a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha, recomendada 
pela OMS, que uma pessoa pode ingerir por dia? 
 
Questão 8 

 
De acordo com as informações dadas: 
a) Qual o percentual de acréscimo nas internações de mulheres? 
b) Qual a quantidade de internações de homens por AVC nos próximos cinco anos? 
 
Questão 9 
Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os 
preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, 
os clientes que possuem o cartão fidelidade da loja têm direito a um desconto 
adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. 
a) Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50,00 antes da 
remarcação de preços. Ele não possui o cartão fidelidade da loja. Caso esse cliente 
possuísse o cartão fidelidade da loja, qual seria a economia adicional que obteria ao 
efetuar a compra, em reais? 
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b) Quanto um cliente, que possui cartão fidelidade da loja, pagaria por um produto 
que custava R$ 120,00 antes da remarcação de preços? 
 
Questão 10 

Um comerciante que não possuía conhecimento de matemática, comprou uma 

mercadoria por R$ 200,00. Acresceu a esse valou 50% de lucro. Certo dia, um 

freguês pediu um desconto, e o comerciante deu um desconto de 40% sobre o novo 

preço, pensando que, assim teria um lucro de 10%.  

a) O que aconteceu? Este comerciante teve lucro ou prejuízo? 

b) Qual o valor do lucro ou prejuízo? 

c) Qual o percentual de lucro ou prejuízo? 

 

Questão 11 

 
 

Com base nestas informações, responda: 

a) Qual o novo preço de venda da unidade da caixa de leite? 

b) Qual a quantidade de caixas de leite compradas mensalmente pelo 

supermercado após o corte? 

c) Qual era a receita nas vendas do fornecedor antes da seca? 

d) Qual a receita nas vendas do fornecedor após a seca? 

e) Qual o percentual deste aumento na receita? 

 

Questão 12 
Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de 
uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. 

 
Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava 
com hiperglicemia. Sua taxa de glicose era de 300 mg/dL. Seu médico prescreveu 
um tratamento em duas etapas. Na primeira etapa ele conseguiu reduzir sua taxa 
em 30% e na segunda etapa em 10%. Ao calcular sua taxa de glicose após as duas 
reduções, o paciente verificou que estava na categoria de: 
 
Questão 13 
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O polímero de PET (Politereftalato de Etileno) é um dos plásticos mais reciclados em 
todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas, fibras têxteis, 
tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado 
no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 Kton 
(quilotoneladas). 

 
De acordo com os gráficos: 
a) Qual a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de 
Téxteis? 
b) Qual a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de 
Téxteis geram tecidos e malhas? 
c) Qual a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de 
Téxteis geram Cerdas, cordas e monofilamentos? 
d) Qual a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de 
Téxteis geram não tecidos? 
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4 EXPERIMENTAÇÃO 
 

A experimentação foi realizada junto a 26 alunos de uma turma de 3ª Etapa 

da EJA Fundamental, do turno noturno, de uma escola pública estadual (Escola 2 do 

estudo diagnóstico), localizada no bairro do Telégrafo em Belém (PA), nos meses de 

junho e setembro de 2017. 

Ao se iniciar a experimentação os alunos foram orientados a assinarem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou os seus responsáveis no 

caso de menores de idade. Em seguida, responderam a um questionário (Apêndice 

C) similar ao do teste diagnóstico para identificação do perfil da turma, conforme se 

verifica a seguir: 

PERFIL DOS ESTUDANTES 

A maioria dos estudantes (53,8%) participantes da pesquisa estava com 

idade entre 15 e 20 anos, assim distribuídos: 7 (26,9%) nas faixas etárias 15-16 e 

17-20, 4 (15,4%) nas faixas etárias 31-40 e 41-50, 3 (11,5%) na faixa etária 21-25, e 

1 (3,8%) na faixa etária 26-30. Quanto ao gênero, 8 (30,8%) feminino e 18 (69,2%) 

masculino. 

Com relação à escolaridade de seus responsáveis masculinos e femininos, 

a maioria não respondeu, sendo 65,4% no caso masculino e 57,7% no feminino. No 

entanto as respostas dadas variaram entre analfabeta à faculdade no caso feminino, 

e 2ª série do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio, no caso masculino, 

com predominância em séries do ensino fundamental nos dois gêneros. 

Quanto à profissão do responsável masculino, pouco mais da metade 

respondeu, da seguinte forma: 3,8% Lavrador, mesmo percentual de Garçom, Vigia, 

Trabalho de Lavoura, Serviços Gerais, Torneiro, Carpinteiro, Mecânico, Ajudante de 

pedreiro e “Não pode trabalhar”, 7,7% Eletricista, mesmo percentual de Marítimo, e 

46,2% não responderam. 

No caso da profissão do responsável feminino, metade da turma 

respondeu o seguinte: 3,8% aposentada, mesmo percentual de Garçonete, 

Massagista, “Do Lar”, Técnica de Enfermagem e “Cozinheira em casa de família”, 

7,7% Diarista, 19,2% “Dona de casa”, e 50% não responderam. 

A maioria (76,9%) mora no mesmo bairro da escola, e trabalha ao menos 

às vezes (46,2%) ou regularmente (30,8%), destes, 1 afirmou trabalhar “desde 

criança” e outro “desde os 9 anos de idade”, apenas 23,1% responderam que não 
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trabalham. Tal como no Estudo diagnóstico, a maioria (61,5%) informou que já 

repetiu alguma série (1ª série, 5ª série, 6ª série, 6º ano e 3ª Etapa), 30,8% 

responderam que não repetiram e 7,7% não responderam. Com relação à 

dependência em alguma disciplina, apenas 26,9% afirmaram que ficaram em 

dependência, em disciplinas como Geografia, Estudos Amazônicos e História, 

Matemática não foi mencionada. 

Ao responderem se deixaram de estudar por algum tempo, 65,4% 

responderam que sim, o período variou de 2 a 35 anos fora da escola; 30,8% 

responderam que não; e 3,8% não responderam. Quanto aos motivos que levaram 

a parar de estudar, 34,6% informaram Trabalho; 15,4%, Gravidez; 11,5%, “Trabalho 

e Problemas de saúde”; 7,7%, Problemas de saúde, mesmo percentual de 

Desinteresse; 3,8%, Questões familiares, mesmo percentual de “Não gostava da 

escola”, “Trabalho e questões familiares”, e “Trabalho e Gravidez”. Nessa questão 

poderiam marcar mais de 1 item. Um fato interessante foi que alguns dos que 

afirmaram não ter deixado de estudar por algum tempo, responderam a esta 

questão, possivelmente, para justificar o que poderia levá-los a deixar de estudar. 

Com relação ao tempo que estudam na EJA, 30,8% estudavam a 1 ano; 

23,1%, a 2 anos; 19,2%, a 3 anos; 7,7%, a mais de 3 anos; e 19,2% não 

responderam. Quanto à motivação para estudar na EJA, 26,9% responderam que 

foi por Opção própria; 23,1%, Acaba mais rápido; 11,5%, Trabalho; 7,7%, Opção do 

Responsável, mesmo percentual de Idade e “Opção própria e Trabalho”; 3,8%, 

“Opção do responsável e Filha”; e 11,5% não responderam. 

Tal como no Estudo diagnóstico, a maioria afirmou gostar ao menos Um 

pouco de estudar Matemática (53,8%), 30,8% afirmou que gosta Muito, 11,5% 

responderam que Não gostam, e 3,8% não responderam. Apesar de a maioria 

afirmar gostar de estudar Matemática, 57,7% responderam que têm um pouco de 

dificuldade para aprender Matemática; 15,4%, Muita; 19,2% responderam que 

Não têm dificuldade; e 7,7% não responderam. Este fato pode ser um indicativo de 

que o gosto pela Matemática não deva estar relacionado à ausência de dificuldade 

na aprendizagem da disciplina. 

Ao responderem se costumam estudar Matemática além do horário 

escolar, 30,8% afirmaram que estudam nos Fins de semana ou folgas; 26,9%, 

Alguns dias na semana (até 3 dias); 19,2%, no Período de prova; 11,5%, Todo dia; 

3,8%, na Véspera da prova, mesmo percentual dos que responderam que Não 
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estudam e dos que não responderam. Conforme verificado, a maioria informou que 

estuda ao menos na véspera de prova, tal fato possivelmente se justifica pelo que foi 

mencionado no parágrafo anterior, a maioria tem dificuldade na aprendizagem e 

gosta de estudar Matemática. 

No que se refere à ajuda nas tarefas de matemática, a maioria afirmou que 

tem ajuda, ainda que 26,9% tenham respondido que Ninguém os ajuda, 19,2% 

recebem ajuda de Amigo(a); 11,5%, Pai ou Mãe, mesmo percentual de Irmã(o); 

7,7%, Namorado(a)/Esposo(a); 3,8%, Professor particular, mesmo percentual de 

Filho, “Pai ou Mãe e Namorado(a)/Esposo(a)” e “Pai ou Mãe e Irmã(o)”; e 7,7% não 

responderam. Tal fato possivelmente explique a maioria estudar Matemática além do 

horário escolar. 

A maioria afirmou que costuma fazer compras domésticas ao menos às 

vezes (30,8%), 38,5% responderam que Sim; 19,2%, Não; e 11,5% não 

responderam. Esta pergunta foi incluída no questionário porque metade das 

questões do pré- e pós-testes tratavam de temas tal como preço da cesta básica ou 

de itens que compõem a mesma. Outra pergunta incluída em razão das questões do 

pré- e pós-testes, foi a relativa aos meios de informação que utilizam, isto porque 

a maioria das questões incluíam manchetes de notícias de jornais impressos, de 

internet e televisivos. No que 34,6% responderam que utilizam a TV; 19,2%, Internet, 

mesmo percentual de “TV e Internet”; 7,7%, Jornais; 3,8%, “TV e Jornais”, mesmo 

percentual de “Jornais, Revistas e Internet”; e 11,5% não responderam. 

Com relação a como os seus professores de matemática iniciavam um 

novo conteúdo durante sua trajetória escolar, 46,2% responderam que seus 

professores iniciam Pela definição seguida de exemplos e exercícios; 19,2%, Com 

uma situação problema para depois introduzir o assunto; 7,7%, “Pela definição... e 

Com uma situação problema...); 3,8%, Criando um modelo para situação e em 

seguida analisando o modelo, mesmo percentual de Com jogos para depois 

sistematizar os conceitos, “Pela definição... e Com jogos...”, e “Com uma situação 

problema... e Criando um modelo...”; e 11,5% não responderam. 

Para fixar o conteúdo de matemática, os seus professores Apresentavam 

uma lista de Exercícios (73,1%), Mandavam resolver os exercícios do livro didático 

(11,5%), Apresentavam Jogos (3,8%), Apresentavam lista de Exercícios e 

Mandavam resolver os exercícios do livro didático (3,8%), Mandavam resolver os 

exercícios do livro didático ou Não faziam proposta de questões para fixação do 
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conteúdo (3,8%), neste item, 3,8% não responderam. Analisando os percentuais 

deste item junto aos apresentados no parágrafo anterior, se verifica uma 

predominância do chamado “Ensino Tradicional”, aqui entendido como aquele no 

qual se parte da definição seguida de exemplos e exercícios. 

A maioria (65,4%) dos estudantes não havia estudado “Porcentagem”, apenas 

15,4% responderam que Sim, e 19,2% não responderam. No quadro a seguir se 

apresenta o desempenho dos discentes no pré-teste, de modo a se verificar até que 

ponto o fato de já ter estudo “Porcentagem” pode ter influenciado no desempenho no 

pré-teste: 

QUADRO 5 - DESEMPENHO NO PRÉ-TESTE 

Estudante 
Já estudou 

Porcentagem? 
Questão 

Nota 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Sim 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

2 Não 
Acerto 
Parcial 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,5 

3 Não 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

4 Não Erro 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

5 Não 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

6 Sim 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

7 Sim 
Acerto 
Parcial 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,5 

8 Não 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

9 Não Erro Erro 
Em 
Branco Erro 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

10 Não 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

11 Não respondeu 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

12 Não 
Acerto 
Parcial 

Em 
Branco 

Em 
Branco Erro Erro Erro 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,5 

13 Não respondeu 
Acerto 
Parcial 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,5 

14 Não 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

15 Sim 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

16 Não respondeu 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco Erro Erro 

Acerto 
Parcial 0,5 

17 Não 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

18 Não 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

19 Não 
Acerto 
Parcial 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,5 

20 Não respondeu 
Acerto 
Parcial 

Em 
Branco Erro 

Acerto 
Parcial 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 1,0 

21 Não 
Acerto 
Parcial 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,5 

22 Não 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

23 Não respondeu 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

24 Não 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,0 

25 Não 
Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Acerto 
Parcial 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,5 

26 Não 
Acerto 
Parcial 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,5 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

A análise do quadro nos permite verificar que o fato de alguns alunos já terem 

estudado Porcentagem parece não ter influenciado nos seus respectivos 

desempenhos no pré-teste, uma vez que suas notas não se diferenciaram em 

relação aos que ainda não haviam estudado. A maior nota obtida foi 1,0, 
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considerando dois acertos parciais, por um aluno que não informou se já havia 

estudado o conteúdo. Não foram apresentados acertos nas questões, somente 

acertos parciais nas questões 1, 4 e 10. 

O acerto parcial considerado na questão 1 foi a resposta correta a pelo menos 

1 dos itens da questão, sendo que a resposta aos dois primeiros itens poderia ser 

retirada diretamente do texto da questão, os acertos parciais foram verificados 

justamente nestes itens. O acerto parcial considerado na questão 4 foi o cálculo da 

diferença entre as rendas mencionadas no enunciado da questão. O acerto parcial 

considerado na questão 10, foi a resposta correta quanto à vantajosidade da compra 

de 1kg de farinha, no entanto, a justificativa apresentada não foi considerada 

satisfatória, o aluno parece ter respondido intuitivamente. 

Com relação aos erros apresentados, verificaram-se algumas respostas de 

valores extraídos dos enunciados das questões e alguns valores aleatórios sem a 

apresentação de cálculo indicando um possível “chute”. 

Terminada esta etapa, se iniciou a aplicação das atividades de aprendizagem 

e aprofundamento, no entanto, ocorreu alteração na quantidade de sessões e na 

aplicação do pós-teste para verificação da efetividade da sequência didática 

proposta na seção 4, devido ao final do 1º semestre foi necessária a aplicação 

parcial do pós-teste. Como consequência, a experimentação se deu em dois 

momentos. O quadro a seguir apresenta as atividades realizadas por sessão: 

QUADRO 6 - EXPERIMENTAÇÃO 

Mês Sessão Tempo Atividades realizadas 

Junho 

1 30 minutos Pré-teste 

2 60 minutos Atividades 1 e 2 

3 60 minutos 
Atividade 3 e Jogo de cartas (Representações de 
Porcentagem) 

4 30 minutos Jogo de cartas 

5 60 minutos Jogo de cartas 

6 60 minutos Atividades 4 e 5 

7 30 minutos Fazendo pesquisa 

8 45 minutos Resolução de questões 

9 120 minutos 1º Pós-teste (parcial) 

Setembro 

10 150 minutos Atividade 6, Violência em Belém e Atividade 7 

11 150 minutos “Dominó” de Porcentagens, Atividades 8 e 9 

12 150 minutos Atividades 10 e 11 e Resolução de questões 

13 150 minutos Atividade 12 e Resolução de questões 

14 120 minutos 2º Pós-teste (parcial) 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Conforme mencionado na seção 4, a quantidade de sessões pode variar 

dependendo da disponibilidade de tempo de cada turma, nessa turma em específico, 

ocorriam 5 aulas de Matemática semanalmente, com o tempo de 35 minutos cada, 
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sendo 1 na segunda-feira (último horário), 2 na terça-feira e 2 na quinta-feira, nos 

primeiros horários. O “Tempo” descrito no quadro acima é um tempo aproximado, 

uma vez que no último horário, geralmente os alunos são dispensados um pouco 

mais cedo, e no primeiro horário é dada uma margem de tolerância antes do início 

efetivo das aulas. 

No mês de setembro o tempo de cada sessão foi maior porque ocorreram 

durante o período de greve de professores, então os alunos presentes iam 

exclusivamente para assistir às aulas de Matemática. Devido à greve, houve 

redução na quantidade de alunos que participaram das sessões, sendo que nem 

todos realizaram o 2º pós-teste (parcial), apenas 11 o fizeram. 

Em todas as etapas foram utilizados como instrumentos de investigação, um 

diário de campo, gravações em áudio e as produções dos alunos, algumas sessões 

ocorreram com a presença de um professor observador, o qual preenchia uma ficha 

de Observação (Apêndice E) para cada atividade aplicada, infelizmente não foi 

possível sua participação em todas as etapas da experimentação. 

A sequência didática proposta na seção 4, prevê a realização de apenas 1 

pós-teste, no entanto, como a aplicação da sequência iniciou ao final do 1º 

semestre, não haveria tempo suficiente para concluí-la, por esse motivo optou-se 

pela aplicação parcial do pós-teste (1º pós-teste), contendo apenas as questões de 

representação de Porcentagem, considerando que todas as atividades de 

representação haviam sido aplicadas, considerando ainda o fato de que o pós-teste 

estava previsto como parte da 2ª avaliação bimestral da turma. 

O quadro a seguir apresenta as atividades realizadas por cada estudante: 
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QUADRO 7 - ATIVIDADES REALIZADAS 

Atividades 
Estudantes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Pré-teste X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
1 – Se a Terra fosse habitada por 100 pessoas X X X X  X X X X   X X X  X X X X X X X  X X X 

2 – Representando Frações Centesimais X X X X  X X X X X  X X X  X X X X X X X  X X X 

3 – Representando Porcentagens X X X X  X X  X  X  X X X X X X  X X X X X X X 

Jogo de cartas (representações de 
Porcentagem) 

X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4 – Representando frações X X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X X X X X X 

5 – Representando o inteiro X X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X X X X X X 

Fazendo pesquisa X X X X  X X X  X X X X  X X X X X X X X X X X X 

Resolução de questões   X X  X  X   X  X    X  X X X X  X X  X 

1º Pós-teste (parcial) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
6 – Calculando Porcentagens X X   X           X  X X X    X   

Violência em Belém  X   X           X  X X X    X   

7 – Frações e Porcentagem  X   X           X  X X X    X   

“Dominó” de Porcentagens X X       X       X X X X X X  X X  X 

8 – Calculando acréscimo X X       X       X X X X X X  X X  X 

9 – Calculando desconto X X       X       X X X X X X  X X  X 

10 – Porcentagem de porcentagem                X   X X X  X X X X 

11 – Calculando porcentagem de porcentagem                X   X X X  X X X X 

Resolução de questões                X   X X X  X X X X 

12 – Voltando à origem  X  X            X X X X X X X  X X X 

Resolução de questões  X  X            X X X X X X X  X X X 

2º Pós-teste (parcial)                X X X X X X X X X X X 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
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Conforme verificado no quadro, todos os estudantes realizaram o pré-teste, 

os estudantes 1 ao 15 realizaram somente o 1º pós-teste (parcial) e apenas os 

estudantes 16 ao 26 realizaram os dois pós-testes parciais. Tal fato se deve 

provavelmente ao período de greve de professores ocorrida ao início do segundo 

semestre. Na escola em específico, o início do segundo semestre se deu de maneira 

tardia, pois passava por reforma, e ao iniciar houve apenas tempo suficiente para a 

realização da recuperação antes do início da greve. 

A seguir verificaremos como se deu a aplicação das atividades, conforme 

momentos mencionados no tópico 3 das análise prévias: 

 

Atividade 1 

 

QUADRO 8 - MOMENTOS ATIVIDADE 1 

MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Organização - Chegou-se com antecedência para organização dos equipamentos 
necessários à apresentação do vídeo na Sala de Multimídia uma vez que 
seria no 1º horário; 
- Separaram-se as atividades impressas para entrega aos alunos; 
- As cadeiras já estavam em ordem. 

Apresentação - Pediu-se a atenção e silêncio para visualização do vídeo; 
- Sendo entregue a atividade impressa somente após a execução do vídeo. 

Execução - Durante a exibição do vídeo os alunos faziam comentários acerca das 
informações exibidas; 
- Deu-se um tempo para que tentassem responder às questões sem auxílio; 
- Como era recorrente alguma dúvida, optou-se por ler cada questão à 
turma para esclarecimento de todos; 
- Alguns alunos se adiantavam e respondiam em voz alta para a turma. 

Registro - No geral, a maioria dos alunos conseguiu concluir a atividade, 
respondendo a todas as questões, a exceção de alguns alunos que 
chegaram atrasados. 

Análise - Conforme mencionado na seção 4, esta atividade não previa uma 
conclusão definitiva, tinha o objetivo de sondagem a respeitos de ideias 
intuitivas de porcentagem. 

Institucionalização - Idem. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

A seguir se apresentam as respostas dadas à atividade 1: 

1) Qual informação lhe chamou mais atenção? Por quê? 

QUADRO 9 - RESPOSTAS À QUESTÃO 1 DA ATIVIDADE 1 

Resposta Frequência % 

Nenhuma informação 5 23,81% 

Formação universitária 2 9,52% 

Dinheiro para sobrevivência diária 5 23,81% 

Moradia 2 9,52% 

Acesso à internet 1 4,76% 

Pessoas que sabem ler e escrever 1 4,76% 

50 homens e 50 mulheres 2 9,52% 

Distribuição de água 1 4,76% 
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Resposta Frequência % 

Não respondeu 2 9,52% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Conforme observado foram variadas as informações que chamaram mais 

atenção, sendo que a informação mais mencionada foi a relativa à quantidade de 

dinheiro para sobrevivência diária, alguns acharam muito baixos os valores 

apresentados no vídeo, no entanto, para quase um quarto dos estudantes nenhuma 

informação foi interessante. 

2) O vídeo sugere o planeta com apenas 100 habitantes. Seria possível 

imaginar o planeta com mais, ou menos, habitantes?  

QUADRO 10 - RESPOSTAS À QUESTÃO 2 DA ATIVIDADE 1 

Resposta Frequência % 

Não 4 19,05% 

Sim 16 76,19% 

Não respondeu 1 4,76% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

A maioria respondeu que sim considerando o fato de que no planeta há mais 

de 100 habitantes. 

3) As quantidades informadas seriam as mesmas? Por quê? 

QUADRO 11 - RESPOSTAS À QUESTÃO 3 DA ATIVIDADE 1 

Resposta Frequência % 

Não (com justificativa) 17 80,95% 

Não (sem justificativa) 4 19,05% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
As justificativas em sua maioria também mencionavam o fato de que no 

planeta há mais habitantes. 

4) A comparação entre a quantidade de habitantes da Terra mostrada no 

vídeo poderia ser adaptada a outras situações? Por exemplo, poderíamos imaginar 

que a sua turma possui 100 alunos? 

QUADRO 12 - RESPOSTAS À QUESTÃO 4 DA ATIVIDADE 1 

Resposta Frequência % 

Não 6 28,57% 

Sim 12 57,14% 

Não respondeu 3 14,29% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

A maioria respondeu que sim conforme esperado, os que responderam que 

não consideraram as limitações de espaço da sala. 

5) Se a sua turma fosse formada por 100 alunos, quantos seriam mulheres? E 

quantos seriam homens? 
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QUADRO 13 - RESPOSTAS À QUESTÃO 5 DA ATIVIDADE 1 

Resposta Frequência % 

50 homens e 50 mulheres 13 61,90% 

70 homens 30 mulheres 3 14,29% 

60 homens 40 mulheres 2 9,52% 

55 homens 45 mulheres 1 4,76% 

40 homens 60 mulheres 1 4,76% 

40 homens 50 mulheres 1 4,76% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

A resposta de 50 homens e 50 mulheres parece ter sido o pensamento 

imediato da maioria, alguns chegaram a responder em voz alta, este fato talvez 

tenha influenciado a respostas de alguns discentes. Apenas um dos alunos não 

respondeu com total igual a 100. 

6) Comparar quantidades (valores) com o numeral 100 é familiar a você? Por 

exemplo, ao observar seu celular quando está carregando a bateria, qual 

representação matemática indica que a bateria está totalmente carregada? Você 

sabe? 

QUADRO 14 - RESPOSTAS À QUESTÃO 6 DA ATIVIDADE 1 

Resposta Frequência % 

100% 20 95,24% 

Não respondeu 1 4,76% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

À exceção de 1 dos estudantes que não respondeu, os estudantes 

conseguiram dar a respostas correta, conforme esperado. 

7) Você já observou esta representação em pesquisas, notícias da TV, 

internet e em outras fontes de informação? Cite uma situação. 

QUADRO 15 - RESPOSTAS À QUESTÃO 7 DA ATIVIDADE 1 

Resposta Frequência % 

Não 13 61,90% 

Sim 2 9,52% 

Sim, Internet 1 4,76% 

Sim, Baixando música 1 4,76% 

Sim, Caixa de músicas 1 4,76% 

Sim, Notícias na TV 2 9,52% 

Não respondeu 1 4,76% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Embora a maioria tenha respondido corretamente à questão anterior, tal fato 

parece não ter influenciado na percepção de situações similares presentes em seus 

cotidianos. Dos que responderam sim citando um exemplo a maioria citou um 

exemplo do enunciado, tais como notícias da TV ou Internet, no entanto, esperavam-

se mais respostas diversificadas a esta questão. 
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Atividade 2 

 

QUADRO 16 - MOMENTOS ATIVIDADE 2 

MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Organização - Após o término do 1º horário retornou-se à sala de aula da turma; 
- Separaram-se as atividades impressas para entrega aos alunos; 
- As cadeiras já estavam em ordem. 

Apresentação - Entregaram-se as atividades impressas; 
- Foi feito esclarecimento quanto à representação fracionária; 
- Foi solicitado que respondessem a 1ª pergunta, alguns alunos sentiram 
dificuldade, então se solicitou que observassem o modelo no quadro logo 
abaixo, aí conseguiram responder; 
- Foi solicitado que preenchessem as colunas de acordo com os modelos 
apresentados. 

Execução - Deu-se um tempo para que tentassem preencher sem auxílio; 
- Alguns alunos solicitaram auxílio para responder as perguntas de 
observação e conclusão, como era a primeira atividade que aparecia estas 
perguntas, se fez esclarecimento individual e coletivo. 

Registro - Alguns alunos responderam sem maiores auxílios. 

Análise - Alguns alunos ficaram aguardando, tiveram dificuldade em responder. 

Institucionalização - Antes do final da aula, foi dada no quadro uma possibilidade de resposta 
para as observações e conclusões, alguns alunos copiaram. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
A seguir se apresenta o quadro das conclusões dos estudantes na atividade 

2: 

QUADRO 17 – CONCLUSÕES ATIVIDADE 2 

Estudante Observação/Conclusão Validade 

1  
Transcrição: “Retira o símbolo de porcentagem e acrescenta o 
denominador 100” 

Válida 

2  
Transcrição: “Retiro o símbolo de porcentagem (%) e acrescenta o 
denominado [sic] 100” 

Válida 

3 
 

Transcrição: “retira o símbolo de porcentagem e acrescenta o 
denominador 100” 

Válida 

4  
Transcrição: “o quadro e as questões de 100” 

Inválida 

5 Não fez a atividade Não se aplica 

6  
Transcrição: “Basta retira [sic] o símbolo de [porcentagem] e 
[acrescentar] o denominador 100” 

Válida 

7  
Transcrição: “Observando a forma de resolve [sic] no quadro” 

Inválida 

8 Não concluiu a atividade Não se aplica 

9  
Transcrição: “retirei os números e botei as letras” 

Inválida 
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Estudante Observação/Conclusão Validade 

10  
Transcrição: “Basta retirar o símbolo de porcentagem e acrescentar 
o denominador 100” 

Válida 

11 Não fez a atividade Não se aplica 

12 Não concluiu a atividade Não se aplica 

13  
Transcrição: “o denominador é 100” 

Parcialmente 
válida 

14  
Transcrição: “Retira o símbolo de porcentagem e acrescenta o 
denominador 100” 

Válida 

15 Não fez a atividade Não se aplica 

16  
Transcrição: “Retira o símbolo de porcentagem e acrescenta o 
denominador 100” 

Válida 

17 Não concluiu a atividade Não se aplica 

18 Não concluiu a atividade Não se aplica 

19  
Transcrição: “Basta retirar o símbolo de porcentagem e acrescenta 
o” 

Parcialmente 
válida 

20  
Transcrição: “Basta retirar o símbolo de porcentagem e acrescentar 
o denominador 100” 

Válida 

21  
Transcrição: “basta retirar o símbolo de porcentagem e acrescentar 
o denominador 100” 

Válida 

22  

Transcrição: “15% =
15

100
” 

Parcialmente 
válida 

23 Não fez a atividade Não se aplica 

24 Não concluiu a atividade Não se aplica 

25 Não concluiu a atividade Não se aplica 

26  
Transcrição: “Retira o símbolo de porcentagem de e acrescenta o 
denominador 100” 

Válida 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
No quadro a seguir se verifica a frequência e percentual da validade das 

conclusões dos estudantes na atividade 2: 

QUADRO 18 – VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA ATIVIDADE 2 

Conclusão Frequência % 

Válida 10 62,50% 

Parcialmente válida 3 18,75% 
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Conclusão Frequência % 

Inválida 3 18,75% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

 

Atividade 3 

 

QUADRO 19 - MOMENTOS ATIVIDADE 3 

MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Organização - Separaram-se as atividades impressas para entrega aos alunos; 
- Separaram-se as calculadoras; 
- As cadeiras já estavam em ordem. 

Apresentação - Entregaram-se as atividades impressas; 
- Foi solicitado que preenchessem a coluna “Representação Fracionária”. 

Execução - Deu-se um tempo para que tentassem preencher sem auxílio; 
- Conforme os alunos preenchiam a 1º coluna, era dada a calculadora para 
efetuarem as divisões da última coluna; 
- Alguns alunos solicitaram auxílio para entender o que fazer na última 
coluna, foi feito esclarecimento individualmente. 

Registro - Alguns alunos apresentavam maior facilidade. 

Análise - Foi solicitado que comparassem as colunas. 

Institucionalização - Antes do final da aula, foi dada no quadro uma possibilidade de resposta 
para as observações e conclusões, alguns alunos copiaram. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
Como esta atividade foi realizada no 1º horário, iniciando com atraso, a 

atividade foi concluída no início do 2º horário de aula. A seguir se apresenta o 

quadro das conclusões dos estudantes na atividade 3: 

QUADRO 20 – CONCLUSÕES ATIVIDADE 3 

Estudante Observação/Conclusão Validade 

1  
Transcrição: “Retira o símbolo de porcentagem e acrescenta o 
denominador 100” 

Inválida 

2 
 

Transcrição: “que todo número abaixo de 10 e [sic] representado 
por dois 0.0 e abaixo de 10 e [sic] representado por um 0.” 

Parcialmente 
válida 

3 
 

Transcrição: “que todo número abaixo de 10 e [sic] representado 
por dois 0.0 e acima de 10 e [sic] representado por um 0.” 

Válida 

4  
Transcrição: “cauculando [sic] o denominado [sic] zero” 

Inválida 

5 Não fez a atividade Não se aplica 
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Estudante Observação/Conclusão Validade 

6  
Transcrição: “Só 0,0, e fica diferente e pra [sic] chega [sic] no 

denominador precisa bota [sic] 
%

100
” 

Inválida 

7  
Transcrição: “A representação decimal é o numeral com duas casas 
decimal [sic]” 

Válida 

8 Não fez a atividade Não se aplica 

9  
Transcrição: “Calculando o Numerador ÷ Denominador” 

Válida 

10 Não fez a atividade Não se aplica 

11 
 

Transcrição: “A reprentacao [sic] decimal e [sic] o numeral com duas 
caras” 

Parcialmente 
válida 

12 Não fez a atividade Não se aplica 

13 
 

Transcrição: “A representação é a divisão do númerador [sic] pelo 
denominador da fração” 

Válida 

14 
 

Transcrição: “A representações [sic] é a divisão do numerador pelo 
denominador da fração” 

Válida 

15  
Transcrição: “que nem um número menor de 100 pode ser divisão 
[sic] por ele” 

Inválida 

16  
Transcrição: “Que todo numero [sic] abaixo de 10 e [sic] 
representado por dois 0.0 e acima de 10 e [sic] representado por um 
0.” 

Válida 

17 
 

Transcrição: “Retira o sinbo [sic] de pocentagem [sic] e acrescenta o 
denominador 100” 

Inválida 

18  
Transcrição: “A representação decimal é o numeral com duas casas 
decimais” 

Válida 

19 Não fez a atividade Não se aplica 
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Estudante Observação/Conclusão Validade 

20 
 

Transcrição: “A representação decimal é o momeral [sic] com duas 
casas decimais” 

Válida 

21  
Transcrição: “A representação decimal é o numeral com duas casas 
decimais” 

Válida 

22  
Transcrição: “Por que [sic] dos denominador e [sic] 100” 

Inválida 

23  
Transcrição: “O numeral do percentual se repete em todas as 
representação [sic]” 

Inválida 

24  
Transcrição: “A representação decimal é o numeral com duas casas 
decimais” 

Válida 

25 
 

Transcrição: “a representação é a divisão do numerador pelos [sic] 
denomenenador [sic] da fração” 

Válida 

26 
 

Transcrição: “Temos que dividir. A representação é a divisão do 
numero [sic] pelo denominador [sic] da fração” 

Válida 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
No quadro a seguir se verifica a frequência e percentual da validade das 

conclusões dos estudantes na atividade 3: 

QUADRO 21 – VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA ATIVIDADE 3 

Conclusão Frequência % 

Válida 12 57,14% 

Parcialmente válida 2 9,52% 

Inválida 7 33,33% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

 

Jogo de Cartas 

 

QUADRO 22 - MOMENTOS JOGO DE CARTAS 

MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Organização - Solicitou-se que formassem os grupos de até 4 pessoas; 
- Distribuíram-se os jogos junto às regras por escrito. 

Apresentação - Foi feito o esclarecimento grupo a grupo a respeito da formação das 
trincas, alguns alunos afirmaram nunca terem jogado cartas daí não 
saberem o que era uma trinca. 
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MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Execução - Apresentaram muita dificuldade na formação das trincas; 
- Verificou-se a necessidade de nova aplicação do jogo na próxima sessão. 

Registro - Nessa Atividade não havia a previsão de registro por se tratar de uma 
atividade de fixação (aprofundamento). 

Análise - Idem. 

Institucionalização - Idem. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
Na sessão seguinte, foi feito apenas a aplicação do jogo de cartas, foi feito o 

esclarecimento coletivo a respeito da formação das trincas, no que começaram a 

apresentar maior facilidade nessa formação. Abaixo se apresentam algumas 

fotografias dos estudantes em ação. 

 
FOTOGRAFIA 1 – ESTUDANTES JOGANDO 

CARTAS 

 
FONTE: Autoria própria (2017) 

 
FOTOGRAFIA 2 – ESTUDANTES JOGANDO 

CARTAS 

 
FONTE: Autoria própria (2017) 

 

Atividade 4 

 

QUADRO 23 - MOMENTOS ATIVIDADE 4 

MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Organização - Separaram-se as atividades impressas para entrega aos alunos; 
- Separaram-se as calculadoras; 
- As cadeiras já estavam em ordem. 

Apresentação - Entregaram-se as atividades impressas; 
- Foi solicitado que preenchessem a coluna “Representação Fracionária”;  
- Foi feito esclarecimento individual e coletivo, retomando a atividade 3. 

Execução - Deu-se um tempo para que tentassem preencher sem auxílio; 
- Conforme os alunos preenchiam a 1º coluna, era dada a calculadora para 
efetuarem as divisões da coluna seguinte. 

Registro - Alguns alunos apresentavam maior facilidade. 

Análise - Foi solicitado que comparassem as colunas para escreverem suas 
observações e conclusões. 

Institucionalização - Antes do final da 1ª aula, foi dada no quadro uma possibilidade de 
resposta para as observações e conclusões, alguns alunos copiaram. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

A seguir se apresenta o quadro das conclusões dos estudantes na atividade 

4: 
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QUADRO 24 – CONCLUSÕES ATIVIDADE 4 

Estudante Observação/Conclusão Validade 

1  
Transcrição: “o percentual a parte de qualquer fração fica tudo 
diferentes [sic]” 

Parcialmente 
válida 

2  
Transcrição: “Que [tiramos] o denominado [sic] e adicionamo [sic] o 
símbolo percentual (%)” 

Inválida 

3 
 

Transcrição: “que o numerado [sic] e [sic] sempre a baixo [sic] do 
denominado [sic]” 

Inválida 

4  
Transcrição: “Dividimos o numerador pelo denominador da fração 
chegar a reprecentação [sic] decemal [sic]” 

Válida 

5  
Transcrição: “os denominadores não são todos ilgual [sic]” 

Inválida 

6 
 

Transcrição: “Eu observei que o decimal e [sic] de 30% e a 

fracionaria e [sic] 
3

10
 só” 

Parcialmente 
válida 

7  
Transcrição: “Que foi caulado [sic] o numerador com o denominador 
aí chegamos au [sic] resutado [sic] da representacão [sic] decimal 
para podemos [sic] chegar ao percentual” 

Válida 

8 Não fez a atividade Não se aplica 

9  
Transcrição: “Calculando o Numerador ÷ pelo Denominador” 

Válida 

10  
Transcrição: “os denominadores não são todos iguais eu teve [sic] 
que fazer uma conta de divisão com o resultado da representação 
decimal cheguei ao persentual [sic]” 

Válida 

11  
Transcrição: “memonumero [sic] domemo [sic]” 

Inválida 

12  
Transcrição: “que o quadro anterior a [sic] fração [sic] era [sic] todas 
100, nesta [sic] são alterados [sic]” 

Inválida 

13 
 

Transcrição: “Fez afração [sic] não são igual [sic]” 

Inválida 

14  
Transcrição: “Que a fração não igual” 

Inválida 

15 Não fez a atividade Não se aplica 
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Estudante Observação/Conclusão Validade 

16  
Transcrição: “Que todo numero [sic] decimal abaixo de 10 sempre 
vai dar 0, outro numero [sic]” 

Inválida 

17  
Transcrição: “eu obiservei [sic] que cada número e [sic] diferente do 
outro” 

Inválida 

18 
 

Transcrição: “eu concluir [sic] que dividimos o numerador pelo 
denominador da fração para chegar à representação decimal e a 
partir dela que chegar [sic] á [sic] representação percentual” 

Válida 

19  
Transcrição: “Dividimos o numerador pelo denominador da fração 
para chegar a representação decimal e a partir dela chegar a 
representação percentual” 

Válida 

20 
 

Transcrição: “que todos fracionario [sic] decimal e percentual quaze 
[sic] dão a moinas [sic]” 

Inválida 

21  
Transcrição: “dividimos o numerador pelo denominador da fração 
para chegar à representação decimal e a partir dela chegar a 
representação percentual” 

Válida 

22  
Transcrição: “todas as fração [sic] percentual 100%” 

Inválida 

23 
 

Transcrição: “Dividimos o numero [sic] denominador da fração ate 
chegar no mumero [sic] percentual” 

Válida 

24  
Transcrição: “A representação decimal é o numeral com duas casas 
decimais” 

Parcialmente 
válida 

25 Não concluiu a atividade Não se aplica 

26  
Transcrição: “Que a fração não igual” 

Inválida 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
No quadro a seguir se verifica a frequência e percentual da validade das 

conclusões dos estudantes na atividade 4: 
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QUADRO 25 – VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA ATIVIDADE 4 

Conclusão Frequência % 

Válida 8 34,78% 

Parcialmente válida 3 13,04% 

Inválida 12 52,17% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Conforme verificado, a maioria dos alunos optou por não copiar a 

possibilidade de resposta dada no quadro, possivelmente porque estavam 

preocupados em concluir a atividade 5, impressa no verso da folha da atividade 4. 

Esta estratégia tinha o objetivo de dar agilidade na execução das atividades, no 

entanto, observou-se que os estudantes se apressavam para concluir as atividades 

mais rapidamente, sem preocupação com os resultados. Por esse motivo, as 

atividades posteriores foram impressas separadamente. 

 

Atividade 5 

 

QUADRO 26 - MOMENTOS ATIVIDADE 5 

MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Organização - Como ocorreu no 2º horário, permaneceu a organização anterior. 

Apresentação - A atividade estava impressa no verso da Atividade 4, já entregue aos 
alunos; 
- Foi solicitado que preenchessem a coluna “Representação Fracionária”. 

Execução - Deu-se um tempo para que tentassem preencher sem auxílio; 
- Aqui já não solicitaram auxilio. 

Registro - A maioria dos alunos já apresentava maior facilidade. 

Análise - Foi solicitado que comparassem as colunas para escreverem suas 
observações e conclusões. 

Institucionalização - A maioria dos alunos concluiu a atividade antes do termino do período da 
2ª aula, nesse caso não foi dada no quadro uma possibilidade de resposta 
para as observações e conclusões. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
A seguir se apresenta o quadro das conclusões dos estudantes na atividade 

5:  

QUADRO 27 - CONCLUSÕES ATIVIDADE 5 

Estudante Observação/Conclusão Validade 

1  
Transcrição: “A representação percentual desse tipo de fração e 
[sic] tudo diferentes” 

Inválida 

2  
Transcrição: “que a Representação [decimal] e [sic] sempre o 
número” 

Parcialmente 
válida 

3  
Transcrição: “que numerade [sic] e denominador sendo os mesmos 
o resultado sempre e [sic] 1 no caso não altera” 

Parcialmente 
válida 

4 
 

Parcialmente 
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Estudante Observação/Conclusão Validade 

Transcrição: “que todos de 100% em todos percentual” válida 

5 Não concluiu a atividade Não se aplica 

6  
Transcrição: “Que 1 e [sic] 100% [ilegível] radical” 

Válida 

7 
 

Transcrição: “Cauculei [sic] o numerador e o denominador com 
números iguais com 100 e a presentação [sic] decimal foi o mesmo 
resultado igual e o percentual foi 100%” 

Parcialmente 
válida 

8 Não fez a atividade Não se aplica 

9  
Transcrição: “Cauculando [sic] o Numerador ÷ Denominador” 

Inválida 

10  
Transcrição: “os demonidavo [sic] são todos iguais eu teve [sic] que 
fazer uma conta de divisão pramim [sic] concluir a respresentação 
percentual desse tipo de fração” 

Parcialmente 
válida 

11  
Transcrição: “momonumero [sic]” 

Inválida 

12  
Transcrição: “Observei que o denominador e numerado [sic] são 
iguais” 

Inválida 

13 
 

Transcrição: “o total e [sic] sempre o mesmo 100%” 

Válida 

14  
Transcrição: “que o total e [sic] e sempre o N 1” 

Parcialmente 
válida 

15 Não fez a atividade Não se aplica 

16  
Transcrição: “Que se o numero decimal for 1 sempre o percentual 
vai da [sic] 100%” 

Válida 

17  
Transcrição: “eu observei que cada numero diferente um do outro” 

Inválida 

18  
Transcrição: “eu observei dividimos o numerador pelo denominador 
da fração para chegar à representação decimal e a partir dela que 
chegar a representação percentual” 

Inválida 

19  
Transcrição: “Que percentual deu o mesmo porque o resultado deu 
o mesmo” 

Inválida 
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Estudante Observação/Conclusão Validade 

20  
Transcrição: “a que os [ilegível] são todos quaze [sic] inguais [sic] 
mais ou traiz [sic] não são inguais” 

Inválida 

21  
Transcrição: “Eu observei que deu tudo um porque são todo igual 
decimal percentual” 

Parcialmente 
válida 

22  
Transcrição: “Toda a representação percentual 100” 

Parcialmente 
válida 

23  
Transcrição: “Podemos comcluir [sic] que quando o mumero [sic] 
decimal for 1 a porcentagem e [sic] 100%” 

Válida 

24  
Transcrição: “O [sic] denominadores são diferentes de 100” 

Inválida 

25  
Transcrição: “não e [sic] igal [sic] os percentual” 

Inválida 

26  
Transcrição: “Que o total e [sic] sempre o Nº 1” 

Parcialmente 
válida 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
No quadro a seguir se verifica a frequência e percentual da validade das 

conclusões dos estudantes na atividade 5: 

QUADRO 28 – VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA ATIVIDADE 5 

Conclusão Frequência % 

Válida 4 17,39% 

Parcialmente válida 9 39,13% 

Inválida 10 43,48% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Conforme os estudantes terminavam as atividades era entregue o texto da 

próxima atividade para que lessem. No entanto, não houve tempo para sua 

execução nesta sessão. 

 

Fazendo Pesquisa 

 

QUADRO 29 - MOMENTOS ATIVIDADE FAZENDO PESQUISA 

MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Organização - Solicitou-se que formassem 6 grupos; 
- Distribuíram-se os textos para os alunos que ainda não o tinham. 

Apresentação - Foi feita a distribuição das folhas de pesquisa junto a uma lista em branco 
para que registrassem as respostas; 
- Denominou-se um número para cada grupo, número esse que 
correspondia a questão que eles deveriam fazer a todos da turma; 
- Foi feito o esclarecimento coletivo a respeito do preenchimento da lista. 

Execução - Alguns grupos conseguiram concluir as perguntas e as somas. 

Registro - Nessa Atividade havia somente a previsão de registro das respostas na 
lista. 
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MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Análise - Não havia a previsão da análise, por se tratar de uma atividade de 
aprofundamento. 

Institucionalização - Idem. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
Infelizmente, não houve tempo para que todos concluíssem as somas, logo 

não houve apresentação dos grupos. Nos dias seguintes, iniciou-se o período de 

avaliações o que impossibilitou a retomada da atividade, comprometendo assim a 

conclusão da mesma. A seguir se apresentam fotografias dos estudantes em ação.  

FOTOGRAFIA 3 - ESTUDANTES FAZENDO 
PESQUISA 

 
FONTE: Autoria própria (2017) 

FOTOGRAFIA 4 - ESTUDANTES FAZENDO 
PESQUISA 

 
FONTE: Autoria própria (2017) 

 

Resolução de questões 

 

Como mencionado anteriormente, iniciou-se o período de avaliações, no qual 

não há aulas, então se marcou um dia para a resolução de questões após a 

execução da prova prevista na data. Infelizmente, alguns alunos não aguardaram o 

término da prova e por tanto não acompanharam a resolução de questões. 

 

Atividade 6 

 

QUADRO 30 - MOMENTOS ATIVIDADE 6 

MOMENTOS 
OBSERVAÇÕES 

DOCENTE DISCENTES 

Organização - Organiza o espaço adequadamente; 
- Organiza os materiais necessários 
adequadamente. 

- Se organizam 
adequadamente à atividade. 

Apresentação - Demonstra segurança na apresentação 
da atividade; 
- Apresenta a atividade de maneira clara e 
objetiva. 

- Demonstram interesse na 
atividade; 
- Demonstram compreensão 
em parte das orientações 
dadas. 
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MOMENTOS 
OBSERVAÇÕES 

DOCENTE DISCENTES 

Execução - Dá liberdade para os estudantes 
trabalharem livremente. 
- Estabelece boa comunicação; 
- Supervisiona o desenvolvimento das 
ações; 
- Detecta os problemas e as necessidades 
dos alunos para devida adequação; 
- Elogia em parte os estudantes, 
evidenciando seus saberes e habilidades; 
- Responde às perguntas dos alunos de 
maneira adequada. 

- Demonstram motivação para 
a execução da atividade; 
- Interagem/Colaboram em 
parte com colegas; 
- Apresentam dificuldade na 
Leitura/Interpretação na 
execução da atividade; 
- Solicitam ajuda do professor 
com frequência e poucas 
vezes de colegas. 

Registro - Auxilia os estudantes; 
- Valoriza as ideias apresentadas pelos 
estudantes. 

- Têm inciativa em parte; 
- Conseguem em parte 
registrar as informações com 
facilidade. 

Análise - Faz perguntas provocativas/ sugestivas; 
- Estimula a independência intelectual dos 
estudantes. 

- Demonstram em parte 
organização de ideias. 

Institucionalização - Dá oportunidade para os estudantes 
apresentarem suas conclusões; 
- Não elabora conjuntamente à turma uma 
conclusão para a atividade. 
- Propõe atividade de aprofundamento. 

- Concluem a atividade 
adequadamente; 
- Demonstram em parte 
interesse/ motivação para 
apresentação de suas 
conclusões. 

Outras 
observações 

A greve dos professores, provavelmente, 
colaborou para a redução da frequência 
dos alunos nessa atividade. 

 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
O quadro acima se encontra diferente dos apresentados anteriormente por 

seguir a estrutura da ficha de observação, nesta sessão contou-se com a presença 

de um professor observador. A seguir se apresenta o quadro das conclusões dos 

estudantes na atividade 6:  

QUADRO 31 – CONCLUSÕES ATIVIDADE 6 

Estudante Observação/Conclusão Validade 

2 
 

Transcrição: “Que pegamos o valor, multiplicamos (x) pelo numero 
de cima da representação fracionária e adicionamo [sic] o símbolo 
de percentual. E lá aparecerá o valor de [sic] porcentagem” 

Parcialmente 
válida 

5  
Transcrição: “multipricanção [sic] e divisão percentual dividindo por 
100” 

Válida 

16  
Transcrição: “observei que a representação fracionaria de todo 
numero 1 a 100. Sempre e [sic] 100” 

Inválida 

18  
Transcrição: “o calculo [sic] que eu usei foi o de mutiplicasão [sic] e 
divisão” 

Parcialmente 
válida 
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Estudante Observação/Conclusão Validade 

19  
Transcrição: “Eu multipliquei e com o resultado da multiplicação eu 
dividir [sic] e cheguei o resultado final” 

Parcialmente 
válida 

20  
Transcrição: “O valor 150x6=900÷100=9 e este que calculo [deste] 
valor” 

Parcialmente 
válida 

24  
Transcrição: “eu mutipliquei [sic] com resultado multiplicação eu 
dividi e cheguei a um resultado final” 

Parcialmente 
válida 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
No quadro a seguir se verifica a frequência e percentual da validade das 

conclusões dos estudantes na atividade 6: 

QUADRO 32 – VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA ATIVIDADE 6 

Conclusão Frequência % 

Válida 1 14,29% 

Parcialmente válida 5 71,43% 

Inválida 1 14,29% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

A conclusão conjuntamente com a turma não foi realizada porque se 

considerou que as conclusões obtidas individualmente, estavam adequadas para o 

objetivo pretendido na atividade. 

 

Violência em Belém 

 

QUADRO 33 - MOMENTOS ATIVIDADE VIOLÊNCIA EM BELÉM 

MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Organização - Se manteve a mesma organização da atividade anterior, pois foi realizada 
na mesma sessão. 

Apresentação - Conforme os alunos concluíam a Atividade 6, lhe era entregue a Atividade 
“Violência em Belém” junto a seu respectivo texto; 
- Solicitava-se que preenchesse a 1 ª coluna inicialmente de acordo com o 
texto. 

Execução - Após o preenchimento da 1ª coluna, entregava-se a calculadora para que 
determinassem as quantidades referentes a cada percentual; 
- Algumas porcentagens calculadas eram números não inteiros, então foi 
feito o esclarecimento, individual e coletivo, quanto à resposta a ser escrita 
no quadro. 

Registro - Nessa Atividade havia somente a previsão de registro das respostas nos 
espaços determinados. 

Análise - Não havia a previsão da análise, por se tratar de uma atividade de 
aprofundamento. 

Institucionalização - Idem. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
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O professor observador preenchia a ficha somente para as atividades de 

aprendizagem. Nesta atividade a dificuldade foi na interpretação de texto, alguns 

estudantes apresentavam muita dificuldade na leitura.  

 

Atividade 7 

 

QUADRO 34 - MOMENTOS ATIVIDADE 7 

MOMENTOS 
OBSERVAÇÕES 

DOCENTE DISCENTES 

Organização - Organiza o espaço adequadamente; 
- Organiza os materiais necessários 
adequadamente. 

- Se organizam 
adequadamente à atividade. 

Apresentação - Demonstra segurança na apresentação 
da atividade; 
- Apresenta a atividade de maneira clara e 
objetiva. 

- Demonstram interesse na 
atividade; 
- Demonstram compreensão 
das orientações dadas. 

Execução - Dá liberdade para os estudantes 
trabalharem livremente. 
- Estabelece boa comunicação; 
- Supervisiona o desenvolvimento das 
ações; 
- Detecta os problemas e as necessidades 
dos alunos para devida adequação; 
- Elogia os estudantes, evidenciando seus 
saberes e habilidades; 
- Responde às perguntas dos alunos de 
maneira adequada. 

- Demonstram motivação para 
a execução da atividade; 
- Interagem/Colaboram em 
parte com colegas; 
- Apresentam dificuldade na 
Leitura/Interpretação na 
execução da atividade; 
- Solicitam ajuda do professor 
com frequência e poucas 
vezes de colegas. 

Registro - Auxilia os estudantes; 
- Valoriza as ideias apresentadas pelos 
estudantes. 

- Têm inciativa; 
- Conseguem em parte 
registrar as informações com 
facilidade. 

Análise - Faz perguntas provocativas/ sugestivas; 
- Estimula a independência intelectual dos 
estudantes. 

- Demonstram em parte 
organização de ideias. 

Institucionalização - Dá oportunidade para os estudantes 
apresentarem suas conclusões; 
- Não elabora conjuntamente à turma uma 
conclusão para a atividade. 
- Não propõe atividade de 
aprofundamento. 

- Concluem em parte a 
atividade adequadamente; 
- Demonstram interesse/ 
motivação para apresentação 
de suas conclusões. 

Outras 
observações 

A greve dos professores, provavelmente, 
colaborou para a redução da frequência 
dos alunos nessa atividade. 

 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
A seguir se apresenta o quadro das conclusões dos estudantes na atividade 

7: 
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QUADRO 35 – CONCLUSÕES ATIVIDADE 7 

Estudante Observação/Conclusão Validade 

2 
 

Transcrição: “Que a fração 
1

4
 é igual o percentual 25% a fração 

1

2
 é 

igual o percentual 50% e a fração 
3

4
 é igual o percentual 75%” 

Válida 

5  
Transcrição: “Valor 

1

4
 sim [sic] rerfiti [sic] com valor 25% do valor 

Valor 
1

2
 do valor retiti [sic] com valor 50% do valor Valor 

3

4
 do valor 

reteti [sic] com valor 75% do valor”  

Válida 

16  
Transcrição: “Que cada resultado obtido nos percentuais gera o 

mesmo valor nos somas 25% 
1

4
 50% 

1

2
 e 75% 

3

4
” 

Válida 

18  
Transcrição: “a fração do 

1

4
 e [sic] engual [sic] o percentual [sic] 25% 

a fração 
1

2
 e [sic] engual [sic] o percentual [sic] 50% a fração 

3

4
 e [sic] 

engual [sic] o percentual [sic] 75%” 

Válida 

19 
 

Transcrição: “Essa fração é 
1

4
 igual a 25%. Essa fração é 

1

2
 igual a 

50%. Essa fração é 
3

4
 igual a 75%” 

Válida 

20 
 

Transcrição: “Por que percentuais são deferretes [sic] [ilegível] para 

outra os valores são deferretes [sic] 
1

4
 que e a de 25% 

1

2
 que e a de 

50% 
3

4
 e o que e 75%” 

Válida 

24 
 

Transcrição: “Esa [sic] fração e [sic] 
1

4
 ingual [sic] 25%. 

1

2
 e [sic] 

ingual [sic] a 50%.  
3

4
 e [sic] ingual [sic] a 75%” 

Válida 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
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No quadro a seguir se verifica a frequência e percentual da validade das 

conclusões dos estudantes na atividade 7: 

QUADRO 36 – VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA ATIVIDADE 7 

Conclusão Frequência % 

Válida 7 100,00% 

Parcialmente válida 0 0,00% 

Inválida 0 0,00% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Tal como na atividade 6, se considerou adequada a conclusão obtida 

individualmente pelos alunos, não sendo elaborada a conclusão da turma. Não 

houve atividade de aprofundamento porque não havia tempo suficiente para aplicar 

o dominó, o que ocorreu somente na sessão do dia seguinte. 

 

Dominó de Porcentagens 

 

QUADRO 37 - MOMENTOS DOMINÓ DE PORCENTAGENS 

MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Organização - Solicitou-se que formassem os grupos até 4 pessoas; 
- Distribuíram-se os jogos. 

Apresentação - Foi feito o esclarecimento coletivo e grupo a grupo a respeito dos 
procedimentos do jogo. 

Execução - Apresentaram muita dificuldade; 
- Percebeu que gostariam de executar os cálculos na calculadora; 
- Após terminarem a 3ª partida concluiu-se a aplicação do jogo. 

Registro - Nessa atividade não havia a previsão de registro por se tratar de uma 
atividade de aprofundamento. 

Análise - Idem. 

Institucionalização - Idem. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
Sem o uso da calculadora a maioria dos alunos sentiu dificuldade na 

execução de cálculos mentais, o que os desestimulou na execução do jogo. A 

seguir, se apresentam algumas fotografias dos estudantes em ação. 
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FOTOGRAFIA 5 - ESTUDANTES JOGANDO 
DOMINÓ 

 
FONTE: Autoria própria (2017) 

FOTOGRAFIA 6 - ESTUDANTES JOGANDO 
DOMINÓ 

 
FONTE: Autoria própria (2017) 

 

Atividade 8 

 

QUADRO 38 - MOMENTOS ATIVIDADE 8 

MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Organização - Solicitou-se que reorganizassem as cadeiras para desfazer os grupos; 
- Separaram-se as atividades impressas para entrega aos alunos; 
- Separaram-se as calculadoras. 

Apresentação - Entregou-se a atividade impressa junto à calculadora; 
- Foi solicitado que calculassem inicialmente o “Valor do acréscimo”. 

Execução - Deu-se um tempo para que tentassem preencher sem auxílio; 
- Alguns alunos solicitaram esclarecimento para preencher a coluna “Valor 
após acréscimo” e no “Cálculo simplificado”, o que foi feito de maneira 
individualizada. 

Registro - A maioria dos alunos apresentava maior facilidade. 

Análise - Foi solicitado que comparassem as colunas “Valor após acréscimo” com a 
do “Cálculo simplificado” para escreverem suas observações e conclusões. 

Institucionalização - A maioria dos alunos concluiu parcialmente a atividade. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
A seguir se apresenta o quadro das conclusões dos estudantes na atividade 

8: 

QUADRO 39 – CONCLUSÕES ATIVIDADE 8 

Estudante Observação/Conclusão Validade 

1  
Transcrição: “A diferença das [sic] valor” 

Inválida 

2 

 
Transcrição: “peguei o valor inicial do percentual de acréscimo. Ex: 
150 x 20% e lá deu 30, acrescentou 30, então ficou 180. Mais [sic] 
achei mais fácil, fazendo o cálculo simplificado” 

Parcialmente 
válida 

9 
 

Transcrição: “o valor após o acréscimo e [sic] igual o calculo [sic] 
simplificado” 

Parcialmente 
válida 
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Estudante Observação/Conclusão Validade 

16  
Transcrição: “observei que a somar [sic] do valor após acrescimo 
[sic] e [sic] mesmo resultado obtido nos [sic] cálculo simplificado” 

Parcialmente 
válida 

17  
Transcrição: “A diferença do valor” 

Inválida 

18  
Transcrição: “eu observei que o valor acréscimo e [sic] engual [sic] o 
valor simplificado” 

Parcialmente 
válida 

19  
Transcrição: “Que o valor após o acréscimo é igual o cálculo 
simplificado não tem diferença” 

Parcialmente 
válida 

20 
 

Transcrição: “Porque são siprismente [sic] quase [sic] igauos [sic] 
inguaul [sic]” 

Inválida 

21  
Transcrição: “o valor inicial é diferente do que as duas calculo igual” 

Inválida 

23  
Transcrição: “Observo que o valor do simplificado e [sic] endentico 
[sic] ao valor do acréscimo” 

Parcialmente 
válida 

24  
Transcrição: “Que valor após o acresimo [sic] é iquel [sic] o calculo 
[sic] simplificado” 

Parcialmente 
válida 

26  
Transcrição: “Que temos que somar o percentual” 

Parcialmente 
válida 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
No quadro a seguir se verifica a frequência e percentual da validade das 

conclusões dos estudantes na atividade 8: 

QUADRO 40 – VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA ATIVIDADE 8 

Conclusão Frequência % 

Válida 0 0,00% 

Parcialmente válida 8 66,67% 

Inválida 4 33,33% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

 

Atividade 9 

 

QUADRO 41 - MOMENTOS ATIVIDADE 9 

MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Organização - Manteve-se a mesma organização da Atividade anterior porque foi 
realizada na mesma sessão. 
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MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Apresentação - Conforme o aluno concluía a Atividade 8, entregava-se a atividade 
impressa; 
- Foi solicitado que calculassem inicialmente o “Valor do desconto”. 

Execução - Deu-se um tempo para que tentassem preencher sem auxílio; 
- Poucos alunos solicitaram esclarecimento para preencher as colunas. 

Registro - A maioria dos alunos apresentava maior facilidade. 

Análise - Foi solicitado que comparassem as colunas “Valor após desconto” com a 
do “Cálculo simplificado” para escreverem suas observações e conclusões. 

Institucionalização - A maioria dos alunos concluiu a parcialmente a atividade. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

A seguir se apresenta o quadro das conclusões dos estudantes na atividade 

9: 

QUADRO 42 – CONCLUSÕES ATIVIDADE 9 

Estudante Observação/Conclusão Validade 

1  
Transcrição: “o cálculo simplificado e [sic] igual ao valor após 
desconto” 

Parcialmente 
válida 

2  
Transcrição: “usamos o valor inicial, e usamos o percentual de 
desconto (%) pra saber quanto descontamos e vermos quanto fica 
depois do desconto” 

Parcialmente 
válida 

9  
Transcrição: “o valor apos [sic] o desconto e [sic] igual o calculo [sic] 
simplificado” 

Parcialmente 
válida 

16 
 

Transcrição: “podemos concluir a subtração dos percentuais 10% - 
100%=90% o valor obtido e os percentois [sic] do calculo [sic] 
simplificado” 

Parcialmente 
válida 

17  
Transcrição: “O valor inicial percentual de desconto do valor do 
valor apos [sic] desconto” 

Inválida 

18  
Transcrição: “o que observei que o valor desconto e [sic] engual 
[sic] o simplificado” 

Parcialmente 
válida 

19  
Transcrição: “O valor após desconto é igual o cálculo simplificado” 

Parcialmente 
válida 

20  
Transcrição: “o valor desconto sinprimete [sic] e [sic] parecido com o 
do calculo [sic] mais tem em [ilegível] tem que caulula [sic]” 

Inválida 

21  
Transcrição: “o valor do calculo [sic] totalmente é parecido com o do 
calculo [sic] mas calculado” 

Inválida 



110 
CORRÊA, E. C. T. Porcentagem: uma sequência didática para a Educação de Jovens e Adultos 

Estudante Observação/Conclusão Validade 

23  
Transcrição: “ao inves [sic] de soma subtraímos” 

Parcialmente 
válida 

24  
Transcrição: “o valor após desconto e [sic] igual o cálculo 
simplificado” 

Parcialmente 
válida 

26  
Transcrição: “É que ao em vez [sic] de multiplicar e [sic] de menos” 

Inválida 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
No quadro a seguir se verifica a frequência e percentual da validade das 

conclusões dos estudantes na atividade 9: 

QUADRO 43 – VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA ATIVIDADE 9 

Conclusão Frequência % 

Válida 0 0,00% 

Parcialmente válida 8 66,67% 

Inválida 4 33,33% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Devido a maioria dos estudantes não terem concluído as atividades 8 e 9 

adequadamente, ao final da sessão foi realizada no quadro branco a comparação 

entre estas atividades, de modo a observarem suas similaridades e conclusões 

adequadas. 

 

Atividade 10 

 

QUADRO 44 - MOMENTOS ATIVIDADE 10 

MOMENTOS 
OBSERVAÇÕES 

DOCENTE DISCENTES 

Organização - Organiza o espaço adequadamente; 
- Organiza os materiais necessários 
adequadamente. 

- Se organizam 
adequadamente à atividade. 

Apresentação - Demonstra segurança na apresentação 
da atividade; 
- Apresenta a atividade de maneira clara e 
objetiva. 

- Demonstram interesse na 
atividade; 
- Demonstram em parte 
compreensão das orientações 
dadas. 

Execução - Dá liberdade para os estudantes 
trabalharem livremente. 
- Estabelece boa comunicação; 
- Supervisiona o desenvolvimento das 
ações; 
- Detecta os problemas e as necessidades 
dos alunos para devida adequação; 
- Elogia os estudantes, evidenciando seus 
saberes e habilidades; 
- Responde às perguntas dos alunos de 
maneira adequada. 

- Demonstram motivação para 
a execução da atividade; 
- Interagem/Colaboram em 
parte com colegas; 
- Apresentam dificuldade na 
Leitura/Interpretação na 
execução da atividade; 
- Solicitam ajuda do professor 
com frequência e poucas 
vezes de colegas. 
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MOMENTOS 
OBSERVAÇÕES 

DOCENTE DISCENTES 

Registro - Auxilia os estudantes; 
- Valoriza as ideias apresentadas pelos 
estudantes. 

- Têm inciativa; 
- Conseguem em parte 
registrar as informações com 
facilidade. 

Análise - Faz perguntas provocativas/ sugestivas; 
- Estimula a independência intelectual dos 
estudantes. 

- Demonstram em parte 
organização de ideias. 

Institucionalização - Dá oportunidade para os estudantes 
apresentarem suas conclusões; 
- Não elabora conjuntamente à turma uma 
conclusão para a atividade; 
- Não propõe atividade de 
aprofundamento. 

- Concluem a atividade 
adequadamente; 
- Demonstram interesse/ 
motivação para apresentação 
de suas conclusões. 

Outras 
observações 

- Com a continuidade da greve, a presença 
dos alunos ainda é reduzida em relação ao 
normal. 

- Um dos alunos compreendeu 
e concluiu a atividade bem 
mais rápido do que os outros; 
- Uma das alunas chegou 
atrasada, colaborando para a 
demora na conclusão da 
atividade. Além dela todos 
concluíram às 20:10h. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Nesta atividade, como demandava a leitura mais atenta e aprofundada do 

texto, a maioria dos alunos teve muita dificuldade, daí a sua conclusão ter demorado 

um pouco mais em relação às outras. A seguir se apresenta o quadro das 

conclusões dos estudantes na atividade 10: 

QUADRO 45 – CONCLUSÕES ATIVIDADE 10 

Estudante Observação/Conclusão Validade 

16  
Transcrição: “Podemos concluir que teremos resultados diferentes” 

Válida 

19  
Transcrição: “Os resultados serão diferentes” 

Válida 

20  
Transcrição: “porque são todos diferete porque não vão da sento 
[sic]” 

Inválida 

21  
Transcrição: “que os resultado [sic] são todos diferente [sic] que não 
dão certo com o mesmo número” 

Válida 

23  
Transcrição: “calculo en [sic] resultado diferente e resultado e [sic] 
diferente” 

Parcialmente 
válida 

24  
Transcrição: “os resultado são de ferente [sic]” 

Válida 

25  
Transcrição: “as bases serão diferente” 

Inválida 

26  
Transcrição: “porque a [quantidade] é diferente” 

Inválida 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
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No quadro a seguir se verifica a frequência e percentual da validade das 

conclusões dos estudantes na atividade 10: 

QUADRO 46 – VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA ATIVIDADE 10 

Conclusão Frequência % 

Válida 4 50,00% 

Parcialmente válida 1 12,50% 

Inválida 3 37,50% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

 

Atividade 11 

 

QUADRO 47 - MOMENTOS ATIVIDADE 11 

MOMENTOS 
OBSERVAÇÕES 

DOCENTE DISCENTES 

Organização - Organiza o espaço adequadamente; 
- Organiza os materiais necessários 
adequadamente. 

- Se organizam 
adequadamente à atividade. 

Apresentação - Demonstra segurança na apresentação 
da atividade; 
- Apresenta a atividade de maneira clara e 
objetiva. 

- Demonstram interesse na 
atividade; 
- Demonstram em parte 
compreensão das orientações 
dadas. 

Execução - Dá liberdade para os estudantes 
trabalharem livremente. 
- Estabelece boa comunicação; 
- Supervisiona o desenvolvimento das 
ações; 
- Detecta os problemas e as necessidades 
dos alunos para devida adequação; 
- Elogia os estudantes, evidenciando seus 
saberes e habilidades; 
- Responde às perguntas dos alunos de 
maneira adequada. 

- Demonstram motivação para 
a execução da atividade; 
- Interagem/Colaboram em 
parte com colegas; 
- Apresentam dificuldade na 
Leitura/Interpretação na 
execução da atividade; 
- Solicitam ajuda do professor 
com frequência e poucas 
vezes de colegas. 

Registro - Auxilia os estudantes; 
- Valoriza as ideias apresentadas pelos 
estudantes. 

- Têm inciativa em parte; 
- Conseguem em parte 
registrar as informações com 
facilidade. 

Análise - Faz perguntas provocativas/ sugestivas; 
- Estimula a independência intelectual dos 
estudantes. 

- Demonstram em parte 
organização de ideias. 

Institucionalização - Dá oportunidade para os estudantes 
apresentarem suas conclusões; 
- Não elabora conjuntamente à turma uma 
conclusão para a atividade; 
- Propõe atividade de aprofundamento. 

- Concluem a atividade 
adequadamente; 
- Demonstram interesse/ 
motivação para apresentação 
de suas conclusões. 

Outras 
observações 

- A continuidade da greve deve ter 
propiciado para a redução da frequência 
dos alunos. 

- Os alunos já estão bem 
familiarizados com a 
calculadora. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

A seguir se apresenta o quadro das conclusões dos estudantes na atividade 

11: 
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QUADRO 48 – CONCLUSÕES ATIVIDADE 11 

Estudante Observação/Conclusão Validade 

16  
Transcrição: “podemos concluir que se eu altero a ordem de 
porcentagem o resultado ainda [era] o mesmo” 

Válida 

19  
Transcrição: “Eu concluir que da o mesmo resultado inversa” 

Parcialmente 
válida 

20  
Transcrição: “o calculo do sobre porcentagem são os meismo [sic] 
cálculos [sic]” 

Inválida 

21  
Transcrição: “percentual deu o mesmo resultado e a ordem dos 
percentuais [sic]” 

Parcialmente 
válida 

23 
 

Transcrição: “concluimos [sic] que o calculo [sic] de porcentagens 
são diferentes mais [sic] os resuntados [sic] são éguas [sic]” 

Parcialmente 
válida 

24  
Transcrição: “eu concluir que da [sic] mesmo inversa” 

Parcialmente 
válida 

25  
Transcrição: “que o resultado e [sic] o mesmo com as bases 
diferentes” 

Parcialmente 
válida 

26  
Transcrição: “observei que nós fizemos uma soma inversa e 
tivemos resultados iguais” 

Parcialmente 
válida 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
No quadro a seguir se verifica a frequência e percentual da validade das 

conclusões dos estudantes na atividade 11: 

QUADRO 49 – VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA ATIVIDADE 11 

Conclusão Frequência % 

Válida 1 12,50% 

Parcialmente 
válida 

6 75,00% 

Inválida 1 12,50% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

 

Resolução de questões 

 

Após a conclusão a Atividade 11, se entregou a lista de exercícios para que 

tentassem resolver algumas questões. Não houve tempo suficiente para resolução 

de muitas questões. Foi realizada a correção de apenas uma questão no quadro. Os 
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alunos que concluíram a atividade 11 com maior rapidez conseguiram resolver até 

duas questões. 

 

Atividade 12 

 

QUADRO 50 - MOMENTOS ATIVIDADE 12 

MOMENTOS OBSERVAÇÕES 

Organização - Separaram-se as atividades impressas para entrega aos alunos; 
- Separaram-se as calculadoras; 
- As cadeiras já estavam em ordem. 

Apresentação - Entregaram-se as atividades impressas; 
- Foi solicitado que preenchessem a coluna “Percentual na forma decimal”;  
- Foi feito esclarecimento individual e coletivo, alguns alunos não 
recordavam como representar o percentual na forma decimal. 

Execução - Deu-se um tempo para que tentassem preencher sem auxílio; 
- Conforme os alunos preenchiam a coluna “Percentual na forma decimal”, 
era dada a calculadora para efetuarem o cálculo da Porcentagem e as 
divisões da última coluna. 

Registro - Alguns alunos apresentavam maior facilidade. 

Análise - Foi solicitado que comparassem as colunas para escreverem suas 
observações e conclusões. 

Institucionalização - A maioria dos alunos conseguiu concluir a atividade adequadamente. 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Nesta sessão ocorreu a frequência de alunos que não haviam participado das 

sessões anteriores ocorridas em setembro, daí a dificuldade apresentada na 

execução da atividade. A seguir se apresenta o quadro das conclusões dos 

estudantes na atividade 12: 

QUADRO 51 – CONCLUSÕES ATIVIDADE 12 

Estudante Observação/Conclusão Validade 

2  
Transcrição: “Que se usarmos a porcentagem e dividimos com o 
percentual (na forma decimal) o resultado e [sic] igual o valor da 
primeira coluna” 

Válida 

4  
Transcrição: “Observei que o valor e [sic] a mesma coisa que 
(Percentagem (Percentual na forma decimal)” 

Parcialmente 
válida 

16  
Transcrição: “Que fiz todos os caculos [sic] e o resultado foi o 
mesmo do começo dos cálculos [sic]” 

Parcialmente 
válida 

17  
Transcrição: “Porcentagem Percetual [sic] na forma decimal” 

Inválida 

18  
Transcrição: “eu concluir [sic] que dividindo podemos chegar no 
valor da forma decimal” 

Inválida 
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Estudante Observação/Conclusão Validade 

19  
Transcrição: “Que chegamos no valor alto pela divisão do decimal” 

Parcialmente 
válida 

20 
 

Transcrição: “o valor deu o mesmo da porcentagem da divisão” 

Parcialmente 
válida 

21 
 

Transcrição: “o valor é igual da porcentagem da divisão” 

Parcialmente 
válida 

22  
Transcrição: “valor porcentagem÷percentual na forma decimal” 

Parcialmente 
válida 

24  
Transcrição: “Que chegamos no valor alto pela divisão decimal” 

Parcialmente 
válida 

25  
Transcrição: “que os valores são igual” 

Inválida 

26  
Transcrição: “que temos que dividir” 

Inválida 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 
No quadro a seguir se verifica a frequência e percentual da validade das 

conclusões dos estudantes na atividade 12: 

QUADRO 52 – VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA ATIVIDADE 12 

Conclusão Frequência % 

Válida 1 8,33% 

Parcialmente válida 7 58,33% 

Inválida 4 33,33% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

 

Resolução de questões 

 

Devido ao pouco tempo disponível, não foi dado tempo para que os alunos 

tentassem resolver as questões, optou-se por resolvê-las no quadro. 

 

Pós-testes 

 

O quadro a seguir apresenta o desempenho dos alunos nos pós-testes 

parciais: 

QUADRO 53 - DESEMPENHO NOS PÓS-TESTES PARCIAIS 

Estudante 

Questão Nota 
1º 

pós-
teste 

Questão Nota 
2º 

pós-
teste 

Nota 
total 

1 2 3 7 4 5 6 8 9 10 

1 
Acerto 
Parcial Erro 

Acerto 
Parcial 

Acerto 
Parcial 1,5             0,0 1,5 

2 Acerto Acerto 
Acerto 
Parcial Erro 2,5             0,0 2,5 
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Estudante 

Questão Nota 
1º 

pós-
teste 

Questão Nota 
2º 

pós-
teste 

Nota 
total 

1 2 3 7 4 5 6 8 9 10 

3 
Acerto 
Parcial Acerto 

Acerto 
Parcial 

Acerto 
Parcial 2,5             0,0 2,5 

4 Erro Acerto 
Acerto 
Parcial Erro 1,5             0,0 1,5 

5 
Acerto 
Parcial 

Acerto 
Parcial Acerto 

Acerto 
Parcial 2,5             0,0 2,5 

6 
Acerto 
Parcial Erro Erro 

Acerto 
Parcial 1,0             0,0 1,0 

7 
Acerto 
Parcial Erro 

Acerto 
Parcial Acerto 2,0             0,0 2,0 

8 Erro Erro Erro Erro 0,0             0,0 0,0 

9 
Acerto 
Parcial Erro 

Em 
Branco 

Em 
Branco 0,5             0,0 0,5 

10 
Acerto 
Parcial Acerto Acerto Acerto 3,5             0,0 3,5 

11 Erro Acerto 
Acerto 
Parcial Erro 1,5             0,0 1,5 

12 
Acerto 
Parcial Acerto Acerto 

Em 
Branco 2,5             0,0 2,5 

13 
Acerto 
Parcial Erro 

Acerto 
Parcial Erro 1,0             0,0 1,0 

14 
Acerto 
Parcial Erro 

Acerto 
Parcial Erro 1,0             0,0 1,0 

15 
Acerto 
Parcial Erro 

Acerto 
Parcial Erro 1,0             0,0 1,0 

16 
Acerto 
Parcial Acerto Acerto 

Acerto 
Parcial 3,0 Acerto Acerto Acerto Acerto 

Em 
Branco 

Em 
Branco 4,0 7,0 

17 Erro Erro Erro Erro 0,0 
Acerto 
Parcial Erro Erro 

Acerto 
Parcial 

Em 
Branco 

Em 
Branco 1,0 1,0 

18 
Acerto 
Parcial Acerto 

Acerto 
Parcial 

Em 
Branco 2,0 Acerto Acerto Acerto Acerto 

Acerto 
Parcial Acerto 5,5 7,5 

19 
Acerto 
Parcial Erro Acerto 

Acerto 
Parcial 2,0 Acerto Acerto Acerto 

Acerto 
Parcial Acerto 

Acerto 
Parcial 5,0 7,0 

20 
Acerto 
Parcial Acerto Acerto Acerto 3,5 

Acerto 
Parcial Acerto 

Acerto 
Parcial 

Acerto 
Parcial Acerto 

Em 
Branco 3,5 7,0 

21 
Acerto 
Parcial Acerto 

Acerto 
Parcial Acerto 3,0 Acerto Acerto Acerto Acerto Acerto 

Acerto 
Parcial 5,5 8,5 

22 
Acerto 
Parcial Erro Erro 

Acerto 
Parcial 1,0 

Acerto 
Parcial Erro Erro Erro 

Em 
Branco Erro 0,5 1,5 

23 Acerto Acerto Acerto Acerto 4,0 Acerto Acerto Acerto Acerto Acerto 
Acerto 
Parcial 5,5 9,5 

24 Acerto Acerto Acerto Acerto 4,0 Acerto Acerto Acerto Acerto Acerto 
Acerto 
Parcial 5,5 9,5 

25 Erro Erro Acerto Erro 1,0 
Acerto 
Parcial Erro Erro Erro Erro 

Acerto 
Parcial 1,0 2,0 

26 
Acerto 
Parcial Acerto Acerto 

Acerto 
Parcial 3,0 

Acerto 
Parcial Acerto Acerto 

Acerto 
Parcial Acerto 

Acerto 
Parcial 4,5 7,5 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Conforme mencionado anteriormente, o 1º pós-teste continha apenas as 

questões que envolviam Representação de Porcentagens (questões 1, 2, 3 e 7) e 

apenas os estudantes 16 ao 26 realizaram os dois pós-testes. A análise do quadro 

nos permite verificar que a questão com maior quantidade de acertos no 1º pós-teste 

foi a 2, apesar de ser a questão com maior quantidade de erros também. A questão 

3 foi a que teve menor quantidade de erros e a questão 7 foi a mais deixada em 

branco. 
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Os estudantes 23 e 24 acertaram todas as questões do 1º pós-teste e os 

estudantes 8 e 17 não acertaram nenhuma das questões. Observando a frequência 

destes estudantes (Quadro 7), se verifica que o estudante 23 faltou em apenas 1 

sessão até o 1º pós-teste, o estudante 24 esteve presente em todas as sessões, o 

estudante 8 faltou em metade das sessões, incluindo a de resolução de questões, e 

o estudante 17 faltou apenas na sessão de resolução de exercícios, o que 

possivelmente indique, nestes últimos, dependência de modelos tal como verificado 

no teste diagnóstico e em Santos, Barbosa e Nascimento (2010), Thayer (2012), 

Vizolli (2006), Santos (2012) e Menezes e Queiroz (2010). 

No 2º pós-teste a questão com maior quantidade de acertos foi a 5, sendo 

uma das questões com maior quantidade de erros, junto à questão 6. A questão 4 foi 

a única que não obteve erros nem foi entregue em branco, teve ao menos acertos 

parciais. As questões 9 e 10 foram as mais deixadas em branco. Os estudantes 18, 

19, 21, 23, 24 e 26 apresentaram somente acertos (completos ou parciais). Os 

estudantes 17, 22 e 25 foram os que cometeram mais erros, observando as 

frequências nas sessões, se verifica que os estudantes 17 e 25 não estiveram 

presentes em metade das sessões antes do 2º pós-teste e o estudante 22 esteve 

presente somente na última sessão. 

Apesar de estes últimos estarem presentes na sessão de resolução de 

questões, tal fato parece não ter contribuído para melhora em seus desempenhos, o 

que pode ser um indicativo de que somente a resolução de exercícios não garante 

melhor aprendizagem, pode indicar também dificuldade na aprendizagem, do 

estudante 17 principalmente.  

Na próxima seção serão feitas as análises dos resultados apresentados nas 

atividades e nos pós-testes parciais. 
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5 ANÁLISE A POSTERIORI E VALIDAÇÃO 
 

Conforme verificado na seção 1, na análise a posteriori e validação é feita a 

comparação entre o que foi previsto na análise a priori com o efetivamente ocorrido 

a partir das observações registradas no diário de campo, das gravações em áudio, 

dos registros realizados pelos alunos nas atividades e das fichas de observação, o 

quadro a seguir apresenta esta comparação: 

QUADRO 54 – ANALISE A POSTERIORI E VALIDAÇÃO 

Atividade Análise a priori 
Análise a 
posteriori 

Validação 

1 – Se a Terra fosse 
habitada por 100 pessoas 

1) Perceber que as situações mostradas 
no vídeo representam Porcentagens 
(noções intuitivas); 
2) Possibilidade de dificuldade na 
interpretação das questões; 
3) Leitura das questões para toda a 
turma, a fim de esclarecê-las, com 
apresentação de alguns exemplos 
semelhantes ao solicitado nas questões. 

1)Confirmada 
parcialmente; 
2)Confirmada; 
3)Confirmada. 

Negativa 

2 – Representando Frações 
Centesimais 

1) Representar qualquer percentual em 
sua forma fracionária centesimal; 
2) Solicitar que compare as colunas 
“Percentual” e “Forma fracionária”; 
3) Perceber a representação fracionária 
a partir de uma situação do tipo “a em 

(cada) b” como 
𝑎

𝑏
; 

4) Solicitar que compare as colunas 
“Leitura da condição religiosa” e 
“Representação fracionária”; 
5) Perceber a representação percentual 
a partir da representação fracionária; 
6) Solicitar que compare as colunas 
“Representação fracionária” e 
“Percentual”. 

1)Confirmada; 
2)Confirmada; 
3)Confirmada; 
4)Confirmada; 
5)Confirmada 
parcialmente; 
6)Confirmada. 

Positiva 

3 – Representando 
Porcentagens 

1) Representar um percentual em sua 
forma decimal a partir de sua forma 
percentual ou fracionária; 
2) Perceber a regularidade na 
“movimentação” da vírgula; 
3) Solicitar que compare as colunas 
“Percentual” e “Representação decimal”; 
4) Solicitar que compare as colunas 
“Representação fracionária” e 
“Representação decimal”; 
5) Possibilidade de dificuldade na 
manipulação da calculadora; 
6) Apresentação de exemplos de como 
utilizar as funções básicas da 
calculadora e/ou as funções necessárias 
à atividade. 

1)Confirmada; 
2)Confirmada 
parcialmente; 
3)Confirmada; 
4)Confirmada; 
5)Confirmada 
parcialmente; 
6)Confirmada 
parcialmente. 

Positiva 

Jogo de cartas 
(representações de 
Porcentagem) 

1) Representar um percentual nas 
formas decimal e fracionária com maior 
facilidade. 

1)Confirmada. 
Positiva 
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Atividade Análise a priori 
Análise a 
posteriori 

Validação 

4 – Representando frações 

1) Determinar um percentual a partir de 
uma representação fracionária obtida de 
situações do tipo “a em cada b”; 
2) Perceber ainda a regularidade da 
“movimentação” da vírgula; 
3) Solicitar que observe a coluna 
“Representação fracionária” e faça 
comparações com as atividades 
anteriores. 

1)Confirmada 
parcialmente; 
2)Confirmada 
parcialmente; 
3)Confirmada. Negativa 

5 – Representando o inteiro 

1) Concluir que o todo é sempre 100%; 
2) Perceber que 100% é igual a 1; 
3) Solicitar que observe a coluna 
“Representação fracionária” para 
perceber suas características. 

1)Confirmada 
parcialmente; 
2)Confirmada; 
3)Confirmada. 

Negativa 

Fazendo pesquisa 

1) Determinar com maior facilidade o 
percentual a partir da representação 
fracionária da parte sobre o todo; 
2) Perceber que o total dos percentuais 
calculados é igual à 100%. 

1)Confirmada 
parcialmente; 
2)Não 
confirmada. 

Negativa 

6 – Calculando 
Porcentagens 

1) Perceber um algoritmo de cálculo de 
porcentagem; 
2) Possibilidade de dificuldade no 
cálculo do produto “Valor x 
Representação fracionária”; 
3) Apresentação de alguns exemplos de 
cálculo; 
4) Solicitar que compare as colunas 
“(Valor) x (Representação fracionária)” e 
“Porcentagem”. 

1)Confirmada 
parcialmente; 
2)Confirmada; 
3)Confirmada; 
4)Confirmada. 

Positiva 

Violência em Belém 
1) Adquirir maior habilidade no cálculo 
de porcentagens a partir de dados 
textuais. 

1)Confirmada. 
Positiva 

7 – Frações e Porcentagem 

1) Verificar a relação de equivalência 

entre as frações 
1

4
 e o percentual 25%, 

1

2
 

e o percentual 50%, e 
3

4
 e o percentual 

75%; 

2) Solicitar que compare a coluna “
1

4
 do 

valor” com a coluna “25% do valor”, a 

coluna “
1

2
 do valor” com a coluna “50% 

do valor” e a coluna “
3

4
 do valor” com a 

coluna “75% do valor”.  
3) Possibilidade de dificuldade na 
obtenção das frações; 
4) Apresentação de exemplos de 
determinação de frações de 
quantidades. 

1)Confirmada; 
2)Confirmada; 
3)Confirmada; 
4)Confirmada. 

Positiva 

“Dominó” de Porcentagens 
1) Adquirir habilidade no cálculo mental 
de porcentagens mais usuais de 
pequenos valores. 

1)Confirmada 
parcialmente. Negativa 
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Atividade Análise a priori 
Análise a 
posteriori 

Validação 

8 – Calculando acréscimo 

1) Observar duas formas de cálculo do 
valor final (após acréscimo percentual); 
2) Solicitar que compare as colunas 
“Valor após acréscimo” e “Cálculo 
simplificado” 
3) Solicitar que compare os percentuais 
da coluna “Percentual de acréscimo” 
com os percentuais da coluna “Cálculo 
simplificado”. 

1)Confirmada 
parcialmente; 
2)Confirmada; 
3)Confirmada. 

Positiva 

9 – Calculando desconto 

1) Verificar duas formas de cálculo do 
valor final (após desconto percentual); 
2) Solicitar que compare a coluna “Valor 
após desconto” com a coluna “Cálculo 
simplificado”; 
3) Solicitar que compare os percentuais 
da coluna “Percentual de desconto” com 
os percentuais da coluna “Cálculo 
simplificado”. 

1)Confirmada 
parcialmente; 
2)Confirmada; 
3)Confirmada. 

Positiva 

10 – Porcentagem de 
porcentagem 

1) Verificar que o mesmo percentual 
aplicado sobre valores diferentes gera 
porcentagens diferentes; 
2) Perguntar: “Se você calcular o 
mesmo percentual sobre valores 
diferentes os resultados são os 
mesmos?”, “Qual resultado será o 
maior? E qual será o menor?”; 
3) Possibilidade de dificuldade na leitura 
e interpretação do texto; 
4) Leitura do texto para a turma com 
maior ênfase nos parágrafos e trechos 
relevantes para a execução da 
atividade. 

1)Confirmada; 
2)Confirmada 
parcialmente; 
3)Confirmada; 
4)Confirmada. 

Positiva 

11 – Calculando 
porcentagem de 
porcentagem 

1) Concluir que a ordem de aplicação de 
dois percentuais sucessivos não gera 
mudança no resultado final; 
2) Solicitar que compare os resultados 
finais após a aplicação dos dois 
percentuais. 

1)Confirmada 
parcialmente; 
2)Confirmada. 

Positiva 

12 – Voltando à origem 

1) Determinar o valor inicial (base) 
dados o percentual aplicado e a 
porcentagem; 
2) Solicitar que compare as colunas 
“Valor” e “(Porcentagem) ÷ (Percentual 
na forma decimal)”. 

1)Confirmada 
parcialmente. 

Positiva 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

A avalição “Positiva” ou “Negativa”, no caso das atividades de aprendizagem, 

foi feita de acordo com os percentuais de conclusões válidas ou parcialmente válidas 

apresentados na seção anterior, quando menores que 60% a avaliação foi 

“Negativa”, e “Positiva” quando maiores. No caso das atividades de aprofundamento, 

a avaliação foi feita de acordo com os objetivos alcançados, sendo avaliadas como 

“Negativa” quando os objetivos não foram atingidos em sua plenitude, considerando 

as limitações mencionadas na seção anterior. 
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Conforme se verifica no quadro acima apenas nas atividades 1, 4 e 5, a 

validação esteve “Negativa”. No caso da atividade 1, este fato indica que a atividade 

deverá sofrer ajustes. No caso das atividades 4 e 5, o fato de estarem impressas na 

mesma folha parece ter prejudicado o desempenho dos estudantes. Apenas nas 

atividades 2, 3, 7 e 10, o percentual de conclusões válidas foi superior ao de 

conclusões válidas parcialmente, por esse motivo, na coluna “Análise a posteriori” no 

objetivo principal da atividade está registrado o parecer “Confirmada”, as demais 

apresentam parecer “Confirmada parcialmente”. Tal fato possivelmente indique a 

necessidade de alterações nas atividades 6, 8, 9, 11 e 12. 

A seguir se apresenta o detalhamento da análise a posteriori por atividade: 

ATIVIDADE 1 

O objetivo foi alcançado parcialmente considerando que houve apenas 

33,34% de respostas “Sim” à última questão, indicando necessidade de ajustes na 

atividade. Os estudantes apresentaram dificuldade na interpretação das questões, 

por esse motivo foi necessária a leitura das mesmas para a turma. 

ATIVIDADE 2 

Os objetivos da atividade foram alcançados considerando que o percentual de 

conclusões válidas e parcialmente válidas somam 81,25%, sendo 62,50% válidas. 

Para que os estudantes conseguissem escrever suas observações e conclusões, foi 

solicitado que comparassem os valores nas colunas. 

ATIVIDADE 3 

O objetivo da atividade foi alcançado considerando que o percentual de 

conclusões válidas e parcialmente válidas somam 66,67%, sendo 57,14% válidas. 

Para que os estudantes conseguissem escrever suas observações e conclusões, foi 

solicitado que comparassem os valores nas colunas. Os estudantes, em sua 

maioria, não apresentaram dificuldades no manuseio da calculadora. 

JOGO DE CARTAS 

O objetivo do jogo foi alcançado considerando o fato de que ao final da 

aplicação do jogo os estudantes formavam trincas com maior facilidade. 

ATIVIDADE 4 

O objetivo da atividade foi alcançado parcialmente uma vez que apenas 

47,83% dos estudantes conseguiu apresentar conclusões válidas ou válidas 

parcialmente. Para que os estudantes conseguissem escrever suas observações e 

conclusões, foi solicitado que observassem a coluna “Representação fracionária” e 
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fizessem comparações com as atividades anteriores. O fato da atividade estar 

impressa na mesma folha da próxima atividade parece ter retirado o foco na 

conclusão da atividade. 

ATIVIDADE 5 

O objetivo da atividade foi alcançado parcialmente uma vez que apenas 

56,52% dos estudantes conseguiu apresentar conclusões válidas ou válidas 

parcialmente. Para que os estudantes conseguissem escrever suas observações e 

conclusões, foi solicitado que observassem a coluna “Representação fracionária” 

para perceberem suas características. O fato de a atividade estar impressa na 

mesma folha da atividade anterior parece ter retirado o foco na conclusão da 

atividade. 

FAZENDO PESQUISA 

O objetivo desta atividade foi alcançado parcialmente considerando o fato de 

que não houve tempo hábil para conclusão da mesma, conforme mencionado na 

seção 4. 

ATIVIDADE 6 

O objetivo da atividade foi alcançado parcialmente uma vez que dos 85,71% 

de conclusões válidas e parcialmente válidas, apenas 14,29% foram válidas. A 

maioria dos estudantes conseguiu identificar apenas as operações que foram 

realizadas, sem identificar seus elementos. Para que conseguissem executar a 

atividade foi necessária a apresentação de exemplos de cálculo de frações. Para 

que conseguissem escrever suas conclusões foi solicitado que comparassem os 

resultados das colunas. 

VIOLÊNCIA EM BELÉM 

O objetivo da atividade foi alcançado uma vez que a maioria dos estudantes 

conseguiu concluí-la corretamente apesar da dificuldade na leitura e interpretação 

do texto. 

ATIVIDADE 7 

O objetivo da atividade foi alcançado considerando o fato de 100% dos 

estudantes apresentarem conclusões válidas. Para que conseguissem executar a 

atividade foi necessária a apresentação de exemplos de cálculo de frações. Para 

que conseguissem escrever suas conclusões foi solicitado que comparassem os 

resultados das colunas. 
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DOMINÓ DE PORCENTAGENS 

O objetivo do jogo foi alcançado parcialmente uma vez a maioria dos 

estudantes apresentou dificuldade no cálculo mental. Os estudantes possivelmente 

se acomodaram devido ao uso da calculadora nas atividades anteriores. 

ATIVIDADE 8 

O objetivo da atividade foi alcançado parcialmente uma vez que foram obtidas 

apenas conclusões parcialmente válidas. Para que conseguissem escrever suas 

conclusões foi solicitado que comparassem os resultados das colunas e os 

percentuais. 

ATIVIDADE 9 

Tal como na atividade anterior, o objetivo da atividade foi alcançado 

parcialmente uma vez que foram obtidas apenas conclusões parcialmente válidas. 

Para que conseguissem escrever suas conclusões foi solicitado que comparassem 

os resultados das colunas e os percentuais. 

Conforme mencionado na seção 4, ao final da sessão de ensino foi feita a 

comparação das atividades 8 e 9, para a apresentação das conclusões corretas. 

ATIVIDADE 10 

O objetivo da atividade foi alcançado considerando que 62,50% dos 

estudantes conseguiu apresentar conclusões válidas ou parcialmente válidas. Os 

estudantes apresentaram dificuldade na leitura e interpretação do texto por esse 

motivo foi feita a leitura com ênfase nos parágrafos necessários à resolução das 

questões. 

ATIVIDADE 11 

O objetivo da atividade foi alçando parcialmente devido ao fato da maioria dos 

estudantes (75%) ter apresentado conclusões parcialmente válidas. Para que 

conseguissem escrever suas conclusões, foi solicitado que comparassem os 

resultados após as duas aplicações. A maioria dos estudantes apenas conseguiu 

verificar que os resultados eram iguais. 

ATIVIDADE 12 

Tal como na atividade anterior, o objetivo da atividade foi alçando 

parcialmente devido ao fato da maioria dos estudantes (58,33%) ter apresentado 

conclusões parcialmente válidas. Para que conseguissem escrever suas conclusões, 

foi solicitado que comparassem os resultados das colunas. A maioria dos estudantes 
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apenas conseguiu verificar que o resultado era igual ao valor inicial ou identificar a 

operação necessária ao cálculo. 

 

TESTE DE HIPÓTESES 

 

Para se verificar a efetividade da sequência didática proposta a seguir se 

apresentam dois testes de hipóteses, considerando que foram realizados 2 pós-

testes parciais, nos quais serão feitas as comparações entre os desempenhos no 

pré- e nos pós-testes. Espera-se que o desempenho nos pós-testes seja melhor que 

o apresentado no pré-teste. O critério para avaliação do desempenho dos alunos foi 

a quantidade de acertos, cada acerto valeu 1 ponto, acertos parciais 0,5 ponto. Ao 

se levar em consideração que o pré- e o pós-teste estão compostos por 10 questões 

(no caso do pós-teste eram 4 questões no 1º pós-teste parcial e 6 no 2º), a 

pontuação máxima possível era 4 pontos no 1º pós-teste e 10 pontos no caso dos 

estudantes que realizaram os dois pós-testes.  

O quadro a seguir apresenta o desempenho no pré- e pós-testes: 

QUADRO 55 – DESEMPENHO PRÉ- E PÓS-TESTES 

1 º Pós-teste 

Estudante Notas pré-teste Notas pós-teste Diferença 

1 0,0 1,5 -1,5 

2 0,5 2,5 -2,0 

3 0,0 2,5 -2,5 

4 0,0 1,5 -1,5 

5 0,0 2,5 -2,5 

6 0,0 1,0 -1,0 

7 0,5 2,0 -1,5 

8 0,0 0,0 0,0 

9 0,0 0,5 -0,5 

10 0,0 3,5 -3,5 

11 0,0 1,5 -1,5 

12 0,5 2,5 -2,0 

13 0,5 1,0 -0,5 

14 0,0 1,0 -1,0 

15 0,0 1,0 -1,0 

1º + 2º Pós-testes 

Estudante Notas pré-teste Notas pós-teste Diferença 

16 0,5 7,0 -6,5 

17 0,0 1,0 -1,0 

18 0,0 7,5 -7,5 

19 0,5 7,0 -6,5 
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20 1,0 7,0 -6,0 

21 0,5 8,5 -8,0 

22 0,0 1,5 -1,5 

23 0,0 9,5 -9,5 

24 0,0 9,5 -9,5 

25 0,5 2,0 -1,5 

26 0,5 7,5 -7,0 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Sejam X e Y as variáveis aleatórias que representam, respectivamente, a nota 

no pré-teste e a nota no(s) pós-teste(s). Seja ∆𝑖= 𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 a diferença entre as notas 

dos alunos.  

Se 𝜇∆ é a média da variável aleatória ∆= 𝑋 − 𝑌, pretende-se testar 

Ho:      𝜇∆ ≤ 0  

H1:      𝜇∆ > 0 

Sendo: 

Ho = Hipótese nula; 

H1 = Hipótese aleatória. 

Segundo o seguinte critério, rejeita-se Ho se 𝑇 > 𝑡0,95 (grau de significância de 

5%); caso contrário, aceita-se Ho. 

Sendo: 

T = Função “estatística de teste”; 

𝑡𝑝 = Quantil p da distribuição t de Student com (n – 1) graus de liberdade, 

para todo p. 

Para o 1º grupo (alunos que fizeram apenas o 1º pós-teste), n = 15, ∆̅ = -1,5, 

𝑆∆= 0,91. 

Sendo: 

n = Número de estudantes; 

∆̅ = Média amostral; 

𝑆∆ = Desvio padrão amostral. 

Para um nível de significância α de 5%, 1 – α = 0,95 e, para um número de 

graus de liberdade v = (n – 1) = 14, temos 𝑡0,95 = 1,7613, conforme imagem a seguir: 
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FIGURA 10 – ÁREA DE ACEITAÇÃO 1º TESTE 

 
FONTE: GeoGebra (2017) 

A estatística de teste é 𝑇 =
∆̅

𝑆∆/√𝑛
, cujo valor observado é 

𝑇 =
−1,5

0,91/√15
= −6,40991 

Portanto, dado que 𝑇 = −6,40991 < 1,7613 = 𝑡0,95, aceita-se Ho, e se conclui, 

com 5% de significância, que as notas no pós-teste foram maiores que no pré-teste. 

Para o 2º grupo (alunos que fizeram apenas o 1º e o 2º pós-testes), n = 11, ∆̅ 

= - 5,9, 𝑆∆= 3,12. 

Para um nível de significância de 5%, 1– α = 0,95 e, para um número de 

graus de liberdade v = (n – 1) = 10, temos 𝑡0,95 = 1,8125, conforme imagem a seguir: 

FIGURA 11 – ÁREA DE ACEITAÇÃO 2º TESTE 

 
FONTE: GeoGebra (2017) 

𝑇 =
−5,9

3,12/√11
= −6,22673 

Portanto, dado que 𝑇 = −6,22673 < 1,8125 = 𝑡0,95, aceita-se Ho, e se conclui, 

com 5% de significância, que as notas nos pós-testes foram maiores que no pré-

teste. 
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Conforme se verifica percentualmente no quadro a seguir, a quantidade de 

acertos e acertos parciais aumentou nos pós-testes, daí as notas serem maiores nos 

pós-testes em relação ao pré-teste: 

QUADRO 56 – COMPARATIVO QUESTÕES PRÉ- E PÓS-TESTES 

Questão 
Acerto Acerto Parcial Erro Em branco 

Pré-
teste 

Pós-
teste 

Pré-
teste 

Pós-
teste 

Pré-
teste 

Pós-
teste 

Pré-
teste 

Pós-
teste 

1 0,00% 11,54% 30,77% 69,23% 7,69% 19,23% 61,54% 0,00% 

2 0,00% 50,00% 0,00% 3,85% 3,85% 46,15% 96,15% 0,00% 

3 0,00% 38,46% 0,00% 42,31% 3,85% 15,38% 96,15% 3,85% 

4 0,00% 54,55% 7,69% 45,45% 7,69% 0,00% 84,62% 0,00% 

5 0,00% 72,73% 0,00% 0,00% 3,85% 27,27% 96,15% 0,00% 

6 0,00% 63,64% 0,00% 9,09% 3,85% 27,27% 96,15% 0,00% 

7 0,00% 23,08% 0,00% 30,77% 0,00% 34,62% 100,00% 11,54% 

8 0,00% 45,45% 0,00% 36,36% 3,85% 18,18% 96,15% 0,00% 

9 0,00% 54,55% 0,00% 9,09% 3,85% 9,09% 96,15% 27,27% 

10 0,00% 9,09% 3,85% 54,55% 0,00% 9,09% 96,15% 27,27% 

FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Com relação ao aumento na quantidade de erros, tal fato indica ao menos a 

tentativa de resolução, diferente do que ocorreu no pré-teste com grande percentual 

de questões entregues em branco. Conforme verificado, o percentual de questões 

deixadas em branco diminuiu consideravelmente, embora ainda tenha ocorrido nas 

questões 3, 7, 9 e 10, possivelmente por serem as últimas questões nos pós-testes. 

A seguir se apresenta a análise de correlação entre o desempenho nos pós-

testes com os dados socioeconômicos informados pelos estudantes. Para tal se 

utilizará o Coeficiente de Correlação de Pearson, calculado no Excel, segundo os 

seguintes critérios: 

| | ≥ 0.70    indica uma forte correlação, podendo ser positivo ou negativo 

0.30  ≤ | | ≤ 0.70   indica correlação moderada, tanto positivo ou negativo 

0 ≤ | | ≤ 0.30  indica fraca correlação. 

 Idade 

1º grupo:  = 0,22, indicando fraca correlação. 

2º grupo:  = 0,35, indicando correlação moderada. 

Gênero 

1º grupo:  = - 0,17, indicando fraca correlação. 

2º grupo:  = 0,49, indicando correlação moderada. 

Escolaridade do responsável masculino 

1º grupo:  = 0,10, indicando fraca correlação. 

2º grupo:  = - 0,02, indicando fraca correlação. 
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Escolaridade do responsável feminino 

1º grupo:  = - 0,13, indicando fraca correlação. 

2º grupo:  = 0,17, indicando fraca correlação. 

Localização da escola onde estuda 

1º grupo:  = - 0,16, indicando fraca correlação. 

2º grupo:  = 0,30, indicando fraca correlação. 

Trabalho 

1º grupo:  = - 0,18, indicando fraca correlação. 

2º grupo:  = 0,34, indicando correlação moderada. 

Repetência 

1º grupo:  = - 0,40, indicando correlação moderada. 

2º grupo:  = 0,33, indicando correlação moderada. 

Dependência 

1º grupo:  = 0,12, indicando fraca correlação. 

2º grupo:  = 0,10, indicando fraca correlação. 

Deixou de estudar por algum tempo 

1º grupo:  = - 0,43, indicando correlação moderada. 

2º grupo:  = - 0,04, indicando fraca correlação. 

Tempo que estuda na EJA 

1º grupo:  = 0,00, indicando fraca correlação. 

2º grupo:  = 0,55, indicando correlação moderada. 

Gosta de Matemática 

1º grupo:  = 0,47, indicando correlação moderada. 

2º grupo:  = 0,66, indicando correlação moderada. 

Dificuldade em aprender Matemática 

1º grupo:  = 0,19, indicando fraca correlação. 

2º grupo:  = - 0,35, indicando correlação moderada. 

Estuda Matemática além do horário escolar 

1º grupo:  = 0,02, indicando fraca correlação. 

2º grupo:  = 0,19, indicando fraca correlação. 

Ajuda nas tarefas de Matemática 

1º grupo:  = - 0,27, indicando fraca correlação. 
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2º grupo:  = - 0,40, indicando correlação moderada. 

Faz compras domésticas 

1º grupo:  = - 0,13, indicando fraca correlação. 

2º grupo:  = 0,09, indicando fraca correlação. 

Meios de comunicação que utiliza 

1º grupo:  = 0,31, indicando correlação moderada. 

2º grupo:  = 0,04, indicando fraca correlação. 

Conforme verificado, todos os dados socioeconômicos apresentam correlação 

fraca ou moderada com o desempenho nos pós-testes, apenas os estudantes no 2º 

grupo apresentaram uma correlação de 0,66 no que se refere ao gostar de 

Matemática, indicado que nesse grupo, o fato de gostarem pelo menos um pouco de 

Matemática parece ter influenciado em seus desempenhos. Em alguns aspectos, 

tais como a escolaridade dos seus responsáveis, a análise foi prejudicada, uma vez 

que a maioria dos estudantes não respondeu. 

A seguir se verifica a análise de cada questão: 

QUESTÃO 1 

Essa questão foi uma das que apresentaram menor quantidade de acertos, 

no entanto, foi a que apresentou maior quantidade de acertos parciais. Foi 

considerado acerto parcial a resposta correta a pelo menos 1 dos itens da questão. 

Alguns alunos, possivelmente por falta de atenção, não observaram que o último 

item da questão fazia duas perguntas, e apesar de terem respondido corretamente 

aos itens anteriores, responderam apenas a 1ª pergunta do último item e por esse 

motivo não foi considerado acerto, sendo considerado apenas acerto parcial. 

Com relação aos erros apresentados, a maioria parece ter tentado “chutar” 

algum valor e resposta, no entanto, chama a atenção as respostas dos estudantes 6 

e 7 ao último item da questão, apresentadas a seguir: 

FIGURA 12 – ERROS QUESTÃO 1 

 
FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Os dois se confundiram ao expressar a fração, no 1º caso, o estudante 6 

escreveu no numerador a quantidade correta, mas o denominador deveria ser o 

valor total, ao invés disso o estudante escreveu 100%, possivelmente, por saber que 
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o total é 100% acreditou que poderia fazer esta substituição. No 2º caso, o estudante 

7, inverteu os valores, possivelmente por falta de atenção. 

QUESTÃO 2 

Esta foi a questão que apresentou maior quantidade de erros, a maioria dos 

estudantes parece ter tentando dar uma resposta aleatória, outros como os 

estudantes 13 e 19, responderam 10% (valor próximo ao correto) indicando 

dificuldade no cálculo mental, ainda que pudessem utilizar a calculadora, estes 

estudantes possivelmente não a utilizaram para resolver esta questão, conforme 

Vizolli (2006), Bastos, Allevato e Curi (2010), Santos (2012) e Guedes (2008), o 

cálculo mental é uma estratégia bastante utilizada pelos discentes da EJA. 

O dominó de porcentagens proposta na sequência didática tem por objetivo 

justamente estimular o cálculo mental, no entanto, conforme mencionado na seção 

4, os estudantes tiveram muita dificuldade, o que comprometeu este objetivo. Outra 

atividade que poderia auxiliar na melhora no desempenho nesta questão era a 

“Fazendo pesquisa”, a qual também teve sua execução prejudicada pelo 

encerramento do período de aulas em junho.  

O acerto parcial considerado foi o apresentado pelo estudante 5: 

FIGURA 13 – ACERTO PARCIAL QUESTÃO 2 

 
FONTE: Pesquisa de campo (2017) 

Este estudante ao invés de responder 8%, respondeu “8 para 100”, como 

muitas das atividades partiam se expressões do tipo, o estudante possivelmente 

considerou que poderia responder desta forma. 

QUESTÃO 3 

Esta questão solicitava a representação fracionária e percentual, o acerto 

parcial considerado foi a resposta que apresentava apenas um dos tipos de 

representação solicitado. Os erros também foram tentativas aleatórias de resposta, 

tal como nas questões anteriores. 

QUESTÃO 4 

Esta foi a única questão que não apresentou erro no pós-teste. O acerto 

parcial considerado foi a apresentação do cálculo do percentual correspondente à 

renda média, neste caso, faltou o cálculo da diferença entre 100% e o percentual 

calculado. Possivelmente, tiveram dificuldade na interpretação do enunciado da 
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questão, tal como nos estudos de Mazzanti (2008), Thayer (2012), Vizolli (2006), 

Araújo, Pavanello e D’Antônio (2011), Menezes e Queiroz (2010) e Meneghetti e 

Barrofaldi (2015). 

Conforme mencionado na seção 4, os educandos apresentaram esta 

dificuldade na maioria das atividades realizadas, o que pode ser um indicativo da 

necessidade de maior auxílio também em outras disciplinas, principalmente Língua 

Portuguesa. 

QUESTÃO 5 

Esta foi a questão com maior quantidade de acertos. Os erros foram 

cometidos por estudantes que estiveram presentes apenas na última ou nas duas 

últimas sessões de setembro. Apenas esboçaram cálculos com valores do 

enunciado tal como os observados no estudo diagnóstico e nas pesquisas de Thayer 

(2012), Araújo, Pavanello e Andrade (2007) e Bastos, Allevato e Curi (2010). 

QUESTÃO 6 

Tal como na questão anterior, os erros estavam relacionados ao cálculo com 

valores do enunciado e foram cometidos pelos mesmos estudantes. O acerto parcial 

considerado foi o cálculo correto, mas erro na resposta dada por extenso pelo 

estudante 20, conforme se verifica na figura a seguir: 

FIGURA 14 – ACERTO PARCIAL QUESTÃO 6 

 
FONTE: Pesquisa de campo 

A resposta correta era R$ 402,96, o estudante parece ter interpretado mal o 

resultado apresentado na calculadora. 

QUESTÃO 7 

Esta questão solicitava a representação fracionária de um percentual 

apresentado no enunciado, os erros apresentados foram respostas aleatórias, 

possivelmente os estudantes tiveram dificuldade na interpretação do seu enunciado. 

O acerto parcial considerado foi a apresentação do percentual correto. 

QUESTÃO 8 

Os erros desta questão, tal como nas questões 5 e 6, estão relacionados à 

cálculo com valores do enunciado, e foi cometido por dois dos estudantes que erram 
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àquelas questões. O acerto parcial considerado foi a apresentação correta da fração 

de determinação do percentual solicitado. 

QUESTÃO 9 

Esta era a questão que demandava a maior quantidade de cálculos, 

possivelmente foi esse o motivo de ser uma das questões com maior quantidade 

entregues em branco. O erro foi cometido por um estudante que esteve presente 

somente nas duas últimas sessões de setembro, o qual não esboçou nenhum 

cálculo, aparentemente apenas “chutou” uma possibilidade de resposta. O acerto 

parcial considerado foi o cálculo correto de dois dos percentuais solicitados, o 

estudante errou no cálculo de 1 dos percentuais. 

QUESTÃO 10 

Esta questão por ser a última, possivelmente foi um dos motivos para, tal 

como a questão anterior, ser uma das que apresentou maior quantidade entregues 

em branco. Também foi a que apresentou a menor quantidade de acertos. O erro 

apresentado foi cometido por um estudante que esteve presente somente na última 

sessão, e estava relacionado ao cálculo com valores do enunciado. Os acertos 

parciais considerados foram a resposta correta, mas sem justificativa, uma vez que a 

questão solicitava justificativa, e a apresentação correta dos cálculos dos 

percentuais. 

 Conforme verificado na análise a posteriori, a sequência didática proposta 

conseguiu atingir, ainda que com algumas limitações, a quase totalidade de seus 

objetivos. Os testes de hipóteses realizados confirmaram a efetividade da mesma, 

considerando o fato do desempenho nos pós-testes ter sido melhor que no pré-teste. 

Apesar dos estudantes ainda apresentarem dificuldades nos pós-teste, a maioria 

está relacionada à dificuldade na interpretação das questões, o que indica a 

necessidade de um trabalho mais aprofundado não apenas na disciplina 

Matemática. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino de Matemática na EJA possui especial relevância para a vida dos 

educandos desta modalidade de ensino. Conforme verificamos, Porcentagem está 

entre os conteúdos considerados mais importantes. Este fato deve-se possivelmente 

a recorrência de informações percentuais veiculadas pelos mais diversos meios de 

comunicação. Além de ser fundamental em diversas situações para a tomada de 

decisão. 

Este estudo teve por objetivo verificar a efetividade de uma sequência didática 

proposta para o ensino de Porcentagem na EJA Fundamental. Para tal, se fez uso 

da Engenharia Didática, segundo Artigue (1995), como metodologia de pesquisa. O 

estudo diagnóstico, realizado na fase de análises prévias, possibilitou verificar 

algumas dificuldades de aprendizagem apresentadas por alunos que já estudaram 

Porcentagem, as quais, somadas às mencionadas em alguns estudos realizados na 

área de ensino deste conteúdo, embasaram a elaboração da sequência didática aqui 

apresentada na fase de Concepção e Análise a priori. 

A sequência de ensino tem como proposta amenizar estas dificuldades. A sua 

experimentação, embora tenha apresentado limitações, permitiu verificar sua 

efetividade, uma vez que o desempenho dos estudantes nos pós-testes realizados 

foi superior ao apresentado no pré-teste. A dificuldade da maioria dos estudantes na 

interpretação das questões das atividades e a ocorrência de greve de professores 

que ocasionou a redução considerável na quantidade de estudantes participantes 

foram os principais fatores limitantes da pesquisa. 

Embora os estudantes ainda tenham apresentado dificuldades na resolução 

das questões, se observou melhor compreensão da Porcentagem, o que possibilitou 

o aumento de questões resolvidas corretamente nos pós-teste. Conforme 

mencionado anteriormente, a maior dificuldade apresentada pelos educandos não 

estava relacionada diretamente à Matemática, a dificuldade na interpretação das 

questões demanda um trabalho conjunto em várias disciplinas, principalmente em 

Língua Portuguesa. 

Na fase de análise a posteriori e validação observou-se que devido a esta 

dificuldade, a sequência didática necessita de alguns ajustes, os quais possibilitarão 

melhores resultados, em caso de reaplicação. Contudo, espera-se que a sequência 

de ensino aqui apresentada seja útil para professores da educação básica. 
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Apêndice E – Ficha de Observação 
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ANEXOS 

Anexo A - Jogo de cartas 
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