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RESUMO 

 

Este trabalho está inserido na linha de pesquisa de Educação Matemática e 

Tecnologias Digitais. Seu objetivo central é o design do ambiente computacional 

Ritmática, que visa a despertar ações multissensoriais para os conceitos de razão 

e de proporção. Em uma tentativa de privilegiar as propriedades multiplicativas as-

sociadas a esses conceitos, foi escolhido o contexto musical, mais especificamente 

a exploração de ritmos e polirritmos. O estudo foi norteado por um referencial teó-

rico fundamentado nas ideias desenvolvidas por três pesquisadores. Os conceitos 

de micromundo e de sintonicidade de Seymour Papert e a visão de construcio-

nismo, apresentado por ele e amplificado por Celia Hoyles, guiaram o processo do 

design do micromundo Ritmática. As análises das interações dos aprendizes com 

o micromundo foram interpretadas através das lentes oferecidas pela teoria da ob-

jetificação desenvolvida por Luis Radford. Por afinidade com o corpo teórico, foram 

utilizados métodos associados a Design Based Research, com a preocupação de, 

simultaneamente, compreender os processos pelos quais conhecimentos matemá-

ticos são apropriados e de elaborar situações de aprendizagem que promovam o 

engajamento nesses processos. Três ciclos de pesquisa foram realizados. O pri-

meiro consistiu na elaboração do Ritmática, em uma versão da linguagem de pro-

gramação Logo, chamada Imagine. No segundo, atividades que visavam à explo-

ração de ritmos e polirritmos foram concebidas e refinadas por meio de testes com 

alunos de licenciatura em Matemática e de pós-graduação em Educação Matemá-

tica. No terceiro, a versão final das atividades e do Ritmática foram aplicadas a uma 

dupla de alunas de Pedagogia. A análise de resultados revelou fortes evidências 

da coordenação de diferentes meios semióticos – visual, sonoro, gestual, oral e 

gráfico – em um processo gradual de objetificação para os conceitos de razão e de 

proporção. A prevalência de estratégias multiplicativas durante esse processo si-

naliza que a exploração de ritmos e polirritmos no micromundo Ritmática oferece 

um contexto frutífero para a aprendizagem desses conceitos. 

Palavras-chave: Ritmática, micromundo, sintonicidade, construcionismo, objetifi-

cação, razão e proporção, Design Based Research, ritmos e polirritmos.  
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ABSTRACT 

 

This research concerns the possibilities for mathematics education offered 

by digital technologies. It is centred around the design of the computational environ-

ment Ritmática, which aims to involve learners in multisensory actions related to the 

concepts of ratio and proportion. In an attempt to privilege the multiplicative proper-

ties associated with these concepts, a musical context was chosen, with, more spe-

cifically, explorations of rhythms and polyrhythms, serving as the basis for the envi-

ronment. The study was underpinned by a theoretical perspective which drew from 

the ideas of three researchers. Seymour Papert’s notions of microworlds and syn-

tonicity, along with his vision of constructivism, as developed by Celia Hoyles, 

guided the design process of the microworld Ritmática. The interactions of learners 

with this microworld were interpreted using the lens offered by Luis Radford’s theory 

of objectification. The methods adopted were associated with Design Based Re-

search and its dual aim of contributing to understanding the processes through 

which mathematical knowledge is appropriated while, simultaneously, elaborating 

learning situations which motivate engagement in these processes. Three research 

cycles were undertaken. The first consisted of the conception of Ritmática, created 

using the Imagine version of the Logo programming language. In the second, activ-

ities involving the exploration of rhythms and polyrhythms were developed and re-

fined as they were tested by students following undergraduate and graduate math-

ematics education courses. In the third cycle, a pair of students undertaking an ele-

mentary teaching education course, worked upon the final version of the activities. 

Analyses of their interactions indicated how the coordination of different semiotic 

resources – visual, rhythmical, gestural, oral and graphical, - contributed to a grad-

ual process of the objectification of the concepts of ratio and proportion.   The pre-

dominance of multiplicative strategies during this process indicates that the explo-

ration of rhythms and polyrhythms possible within the microworld Ritmática offers a 

fruitful context within which these concepts might be presented.  

 

Keywords: Microworld, syntonicity, objectification, constructionism, ratio and pro-

portion, Design Based Research, rhythm and polyrhythm.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

Neste capítulo, descreveremos os principais aportes teóricos que nortearam 

o nosso estudo, apresentando as perspectivas de três pesquisadores envolvidos 

em educação matemática e, mais especificamente, interessados no papel media-

dor de artefatos na apropriação de conceitos matemáticos.  

 Iniciaremos nossa fundamentação mostrando a visão de Seymour Papert 

com relação à influência dos recursos materiais ofertados pelo meio social na 

aprendizagem de conceitos matemáticos. Além disso, descreveremos como esse 

teórico concebe o emprego de tais meios no combate à matofobia, substantivo re-

lacionado ao “medo do conhecimento”, que, por extensão, remete ao “medo da 

matemática”. Descreveremos também sua convicção em relação à inserção de 

computadores em sala de aula, a descrição de micromundo e os princípios que 

devem nortear sua concepção. Também ressaltaremos a ênfase dada por Papert 

à aprendizagem sintônica, com destaque à sintonicidade corporal. 

 Posteriormente, evocaremos as concepções de Celia Hoyles relacionadas 

às potencialidades ofertadas por certas características das tecnologias digitais, a 

fim de que elas possam transformar o ensino e a aprendizagem da matemática, 

revigorando-a e tornando-a mais envolvente. Apresentaremos também sua visão a 

respeito do construcionismo e a relação desse conceito com os ambientes compu-

tacionais. 

 Por fim, descreveremos as principais ideias da Teoria de Objetificação de 

Luis Radford e estabeleceremos uma inter-relação entre as ideias adotadas por 

esses autores e o nosso trabalho. 

1.1. Seymour Papert: micromundo e sintonicidade 

 Seymour Papert, em seu livro “Logo: computadores e educação” (3ª edi-

ção/1985), apresenta uma interpretação não ortodoxa da posição teórica de Piaget 

e suas implicações em educação. Para Piaget, as crianças_ e, por extensão, o ser 

humano em toda sua fase de desenvolvimento_ podem ser observadas como cons-

trutoras de suas próprias estruturas mentais. São aprendizes natos. Para sustentar 

essa afirmação, Piaget coloca que, antes de as crianças frequentarem uma escola 
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formal, é possível observar certos aprendizados, como, por exemplo, se expressar 

na língua materna, relacionar certas noções de espaço e tamanho, expressar ideias 

por meio de figuras (geometria intuitiva) e apresentar domínio de algumas expres-

sões de quantidades. Tais aprendizados são adquiridos sem que as crianças sejam 

ensinadas. Papert nomeia esse processo como o “aprendizado sem ensino” ou 

“aprendizagem piagetiana”. 

 Tomando a aprendizagem piagetiana como base e partindo do pressuposto 

de que todo construtor necessita de materiais para sua obra, Papert discorda de 

Piaget quanto ao papel atribuído ao meio cultural como fonte desses materiais. 

Para Piaget, o desenvolvimento mais lento de certos conceitos está relacionado à 

sua maior complexidade ou formalidade. Já para Papert, essa lentidão se relaciona 

mais com a pobreza dos recursos materiais ofertados pelo meio cultural ou pelo 

cerceamento que o meio impõe ao uso de certos materiais. 

Um dos bloqueios que o meio cultural impõe aos indivíduos está vinculado à 

matofobia (fobia pelo conhecimento). Na visão de Papert, esse medo endêmico, 

que dificulta o aprendizado de certos conceitos matemáticos, vincula-se ao invasivo 

processo intelectual que reduz e restringe as pessoas com relação às suas aptidões 

e inaptidões (em música, em matemática, em dança, em esportes, em ciências, 

etc.). Em outras palavras, as deficiências tornam-se as identidades dos indivíduos. 

Para Papert, a matemática formal padece dessas duas características: pobreza em 

materiais formais e a fobia da matemática. 

Como forma de enriquecer o meio e combater a matofobia, Papert defende 

a inserção de computadores no processo de aprendizagem. Para ele, a presença 

dos computadores poderia alterar significativamente o ambiente fora das salas de 

aula. Os conteúdos que os professores tentam ensinar arduamente (com grandes 

despesas e limitados resultados) poderiam ser aprendidos pelas crianças de modo 

quase espontâneo, como aprender a falar ou andar, com muito mais êxito e sem 

instrução organizada. Com a palavra, Papert (1985): 

Os ambientes intelectuais oferecidos às crianças pelas sociedades atuais 

são pobres em recursos que as estimulem a pensar sobre o pensar, apren-

der a falar sobre isto e testar suas ideias através da exteriorização das 
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mesmas. O acesso aos computadores pode mudar completamente esta 

situação. (p.45) 

 Sob a perspectiva de Papert, o computador, no contexto educacional, não 

deve ser pensado como um mero fornecedor de informações, mesmo que respeite 

o ritmo e as características individuais de cada criança, municiando-a com ativida-

des em um nível apropriado. Como se o computador dirigisse a criança, progra-

mando-a. Para Papert, a criança, mesmo em idade pré-escolar, deve ser o agente 

que controla e que programa o computador. Dessa maneira, a presença do com-

putador no ensino pode aproximar a cultura humanística da cultura científico-mate-

mática. O computador é um portador de “germes” ou “sementes” culturais, cujos 

produtos intelectuais não precisam de apoio tecnológico uma vez que estão enrai-

zados numa mente que cresce ativamente (p. 23). Portanto, o computador é o veí-

culo no qual a criança pode acessar as sementes culturais, mas seus crescimentos, 

suas raízes, seus frutos serão maturados no seu intelecto, ou seja, para Papert, o 

foco central não é a máquina, mas a mente.  

 Para Papert, há dois princípios que esclarecem e facilitam o processo de 

aprendizagem. O primeiro é que, para se ensinar um novo conceito, é necessário 

relacioná-lo com algo que a criança já conhece. O segundo é que o novo conheci-

mento deve ser apropriado pelo indivíduo, para que possa construir algo novo com 

ele, para que possa “brincar” com ele. 

 Com base nesses princípios, Papert acredita que certos ambientes compu-

tacionais apropriados (micromundos) devam ser elaborados a fim de servirem como 

instrumentos que auxiliem as pessoas a relacionarem objetos matemáticos formais 

com algo que elas já conhecem. Papert afirma que um micromundo é “um ambiente 

de aprendizagem interativa que tem como base o computador, em que os pré-re-

quisitos estão embutidos no sistema e em que os aprendizes podem tornar-se ati-

vos arquitetos construtores de sua própria aprendizagem” (pág.151). Um micro-

mundo é uma espécie de província de uma matelândia - um mundo enriquecido de 

conhecimentos, em especial de conhecimentos matemáticos - acessível e atraente, 

envolvendo as culturas matemáticas, no qual os alunos seriam imersos e da qual 
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sairiam mais fluentes matematicamente. Ele incorporou tais princípios na elabora-

ção de um micromundo para crianças - Geometria da Tartaruga1 -, com base na 

linguagem LOGO (linguagem de programação desenvolvida durante os anos 60 no 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, EUA, por Papert e sua 

equipe). Esse micromundo foi concebido observando-se o critério fundamental de 

“apropriabilidade”, em que os conhecimentos pessoais, como espaço e movimento, 

serviram como raízes na construção dessa geometria. Além disso, esse micro-

mundo obedeceu ao princípio da continuidade, ou seja, a matemática deve ter uma 

relação de continuidade com o conhecimento pessoal do indivíduo. Também foi 

atendido o princípio do poder, que propicia ao estudante desenvolver projetos pes-

soalmente significativos que não poderiam ser desenvolvidos sem a ajuda do mi-

cromundo. Por fim, na elaboração da Geometria da Tartaruga também se observou 

o princípio da ressonância cultural, isto é, os tópicos desenvolvidos nesse micro-

mundo deveriam fazer sentido em termos de um contexto social mais amplo, tanto 

para as crianças quanto para os adultos. 

 Papert, na concepção de micromundo, imaginou tarefas acessíveis, suges-

tivas e envolventes da cultura matemática, nas quais os aprendizes estariam en-

volvidos, para depois emergirem mais fluentes em conceitos matemáticos. Sua con-

cepção foi de que os objetos matemáticos computacionais não deveriam apenas 

revelar seus aspectos formais, mas também deveriam estar relacionados com o 

“ser” do indivíduo, com o corpo, com os objetos sociais e materiais, com as ativida-

des do aprendiz. É o que ele chama de aprendizagem sintônica, um termo cunhado 

em oposição à aprendizagem dissociada. O conceito de sintonicidade é empres-

tado da psicologia e está relacionado à compatibilidade entre os objetos de apren-

dizagem e as sensações corpóreas (sintonicidade corporal), conferidas pelas ex-

periências, percepção e conhecimentos da criança em relação ao seu próprio 

corpo. A sintonicidade também está relacionada à integridade e necessidade do 

ego (sintonicidade do ego), “coerente com o sentido que as crianças têm de si mes-

mas como pessoas com intenções, metas, desejos, gostos e desgostos”. Por fim, 

                                            
1 A geometria da Tartaruga é um estilo computacional de geometria dinâmica. Nessa geometria, a 
entidade fundamental (similar ao conceito de ponto na geometria euclidiana) é a Tartaruga, que 
pode ser relacionada com coisas que as crianças conhecem, dotada de orientação. Essa entidade 
obedece a comandos de movimentos fornecidos pelas crianças, fazendo-as experienciar a “geo-
metria do corpo”. 
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observa-se também a sintonicidade cultural, a compatibilidade entre a atividade 

proposta e a cultura extracurricular das crianças. (p. 87) 

Desde a publicação da 1ª edição de seu livro, as ideias de Papert têm inspi-

rado vários pesquisadores na investigação de estratégias inovadoras para fazer 

matemática e na elaboração, implementação e avaliação de micromundos mate-

máticos. Por exemplo, Healy e Sinclair (2007) afirmam que micromundos matemá-

ticos são ambientes computacionais compostos de modelos de um domínio de co-

nhecimento matemático, representados por um sistema formal ou um arranjo de 

elementos primitivos (que inicialmente são apresentados aos alunos para que eles 

interajam e expandam o modelo), juntamente com exibições fenomenológicas (se-

jam elas físicas, gráficas e/ou auditivas) que retratam as ações desses objetos for-

mais. 

Entretanto, desde a primeira publicação do livro de Papert, as abordagens 

teóricas utilizadas para interpretar seu papel na aprendizagem de matemática têm 

sofrido algumas mudanças, acompanhando os desenvolvimentos ocorridos no 

campo de Educação Matemática.  

A perspectiva piagetiana privilegiada por Papert caracterizou tentativas para 

compreender os processos associados com o uso de micromundos nos anos 70 e 

80. No entanto, com ênfase no início da década de 90, as ideias de Vygotsky esta-

vam cada vez mais presentes, em especial as noções da internalização do plano 

social para o plano individual, da zona de desenvolvimento proximal e da mediação 

(Healy & Kynigos, 2010). De certa forma, apesar de Papert (1985) não explicitar 

Vygotsky, é possível identificar alguns pontos de concordância entre suas perspec-

tivas. Em particular, ambos enfatizam a importância dos meios culturais na media-

ção de conhecimento.  

Healy e Kynigos (2010) também descrevem como a noção de sintonicidade 

pode ser associada com a área de cognição corporificada, que começou a receber 

atenção no campo de Educação Matemática apenas neste século.  

Abordagens associadas com cognição corporificada enfatizam como até os 

símbolos mais abstratos têm fundamentação física, ou, como argumentado por 

Radford et al (2005), “atividade sensório-motor não é meramente uma etapa de 
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desenvolvimento que desaparece em etapas mais avançadas, ela está completa-

mente presente em pensamento e conceitualização”2 (Healy e Kynigos, 2010. p.67)  

Alguns detalhes sobre essa concepção serão abordados na seção 1.3. An-

tes, finalizaremos nossas considerações em relação ao papel dos micromundos no 

processo de aprendizagem, abordando as reflexões da pesquisadora inglesa Celia 

Hoyles a respeito de suas pesquisas realizadas nos últimos 30 anos nessa área. 

 

1.2. Celia Hoyles: construcionismo aplicado às tecnologias digitais  

 Hoyles (2012) afirma que há uma série de evidências de pesquisas e de 

práticas que nos convidam a lançar um olhar sobre a potencialidade das tecnolo-

gias digitais, que podem transformar o ensino e a aprendizagem da matemática, 

revigorando o envolvimento com a matemática. Ela sugere que as tecnologias digi-

tais podem oferecer: 

 Ferramentas visuais e dinâmicas que permitam que a matemática seja explorada 

em um espaço compartilhado, mudando a forma como essa disciplina é aprendida 

e ensinada, 

 Ferramentas que “terceirizam” o poder de processamento que, anteriormente, só 

poderia ser realizada por humanos. Tais processamentos poderiam desviar o foco 

de atenção por parte dos estudantes durante a aprendizagem matemática coletiva; 

 Novas maneiras de representação para a matemática, alterando o que pode ser 

aprendido e para quem se destina;  

 Conectividade, que abre novas oportunidades para a construção de conheci-

mento compartilhado e para autonomia do aluno sobre o seu trabalho matemático; 

 Conexões entre matemática escolar, e as agendas e a cultura dos estudantes que 

erguem pontes entre a matemática da escola e a resolução de problemas "no 

mundo real"; 

                                            
2 ‘‘sensorimotor activity is not merely a stage of development that fades away in more advanced 
stages, but rather is thoroughly present in thinking and conceptualizing’’. 
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 Suporte inteligente para que os alunos, enquanto engajados em um ambiente 

exploratório, possam obter conclusões a partir de novas formas de representação 

e a partir de situações particulares que possam ser generalizadas. (p. 1) 

 Hoyles, apoiando-se nas ideias de Papert, aborda o conceito de construcio-

nismo, cuja ideia central afirma que a elaboração de modelos, entidades que são 

entidades físicas ou virtuais que possam ser refletidas, editadas ou compartilhadas 

é um poderoso caminho para os alunos construírem estruturas de conhecimento 

em sua mente. 

Assim sendo, um ambiente construcionista deve primeiro representar um 

meio atraente a se explorar e aprender, no qual o aprendiz se sinta estimulado a 

realizar tarefas, como alguém que, para dominar um idioma estrangeiro, resolve 

viver em um país falante daquela língua. Some-se a isso que, nesse ambiente, o 

aluno deve ser capaz de adotar uma abordagem de aprendizagem na qual ele te-

nha certo controle do processo de construção. Nesse ambiente construcionista, a 

exploração que ocorre por meio da construção habilita o aluno a encontrar "ideias 

poderosas", enquanto elabora outra coisa. 

Para Hoyles, esses parâmetros devem nortear a concepção de micromun-

dos. Todavia, um micromundo de sucesso deve ser tanto um universo epistemoló-

gico, quanto emocional. Um ambiente em que ideias matemáticas (não só matemá-

ticas, mas também científicas, musicais ou artísticas) possam ser exploradas "em 

segurança", tanto no sentido de uma incubadora na promoção de crescimento con-

ceitual, quanto no sentido de um lugar onde seja seguro cometer erros e mostrar 

ignorância (p.2). Ela argumenta que, nos dias de hoje, com a conectividade ofere-

cida pelos meios digitais, o micromundo também é um ambiente onde as ideias 

podem ser facilmente compartilhadas, remixadas e melhoradas. 

A autora, enfatizando as ideias de Papert, ressaltou que, uma vez que o 

construcionismo propõe compreender como são desenvolvidas as estruturas de 

conhecimento ao lado de estruturas físicas ou virtuais externas à mente, essa teoria 

se vincula mais ao universo epistemológico do que ao campo da pedagogia.  

Segundo Hoyles, há certos desafios em se definir o construcionismo. En-

quanto o projeto construcionista pode parecer uma teoria, talvez seja melhor pensá-
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lo como um princípio ou até mesmo um manifesto, rico em potencial interpretativo, 

mas também rico em sua ambiguidade. (p.3) 

Em outras palavras, o construcionismo, no lugar de teoria, é mais bem deli-

neado como um conjunto de normas de “como fazer”, de modo a dar algum foco e 

direção para um projeto de aprendizagem, por exemplo, em ambientes computaci-

onais. 

Outro alerta acerca dos ambientes computacionais que empregam as ideias 

do construcionismo é que, apesar de os micromundos serem destinados a conduzir 

os estudantes a uma forma de pensar, cuidadosamente estruturados pelos desig-

ners, os alunos também devem ganhar certa autonomia. Isso significa, evidente-

mente, que a aprendizagem não ocorrerá exatamente como prevista. Assim, 

emerge um desafio inevitável: como equilibrar uma atividade que possua um cará-

ter de automotivação, enquanto se maximiza a oportunidade de encontrar e desen-

volver as ideias matemáticas planejadas?  

Por fim, Hoyles ainda nos convida a algumas reflexões. Primeiro, como en-

tender até que ponto as ideias matemáticas desenvolvidas dentro de um meio de 

aprendizagem independem desse meio? Por fim, como o conhecimento adquirido 

dentro de um micromundo se estende para além do contexto de sua gênese? Para 

a autora, esses questionamentos são pertinentes uma vez que o discurso da ma-

temática é inevitavelmente expresso dentro de um arranjo de ferramentas semióti-

cas, que são culturais no sentido em que elas têm evoluído historicamente em res-

posta às exigências da própria matemática, e, concomitantemente, às demandas 

históricas das sociedades que deram origem a ela. Para Hoyles (2012),  

[O] foco dessa discussão é sobre as ferramentas virtuais e seu papel na 

construção da aprendizagem matemática, sendo que, simultaneamente, 

também estão sendo moldadas pelas interações dos alunos (p.4). 

Esta citação mostra a influência das ideias defendidas por Vygotsky na pers-

pectiva adotada por Hoyles. 

A reciprocidade entre meio e pensamento indica a necessidade de se lançar 

um olhar além da noção de uma construção individual do conhecimento, seja no 
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sentido da complexidade da situação, nas representações do conhecimento mate-

mático e no contexto social no qual as atividades acontecem. Consistente com a 

visão vygotskyana, para Hoyles, pode bem ser que a interação entre os alunos e 

professores ou entre os alunos e as ferramentas mediadoras transcendam e trans-

formem as estruturas conceituais do indivíduo. 

É nestes ativos encontros que o conhecimento é co-construído, por meio 

da experimentação e engajamento social que podem formar o motor de 

transferência e recontextualização do conhecimento além dos limites, 

além de sua gênese.3 (Hoyles, 2012, p.4) 

 Ela ainda argumenta que a tecnologia digital pode oferecer ferramentas que 

são dinâmicas, gráficas e interativas. Usando essas ferramentas, os alunos podem 

explorar objetos matemáticos de diferentes perspectivas, mas interligadas, dando 

destaque para as relações entre os objetos e assim, fortalecendo a compreensão 

de conceitos matemáticos. 

Assim, nas interações com um micromundo, são os usuários que controlam 

o comportamento dos objetos na tela do computador. Para tanto, é necessário que 

eles explicitem as relações e propriedades matemáticas, frequentemente abrigadas 

em um plano implícito, que definem esse comportamento. 

 

1.3. Luis Radford: a teoria da objetificação 

Um ponto crucial destacado no artigo de Hoyles (2012) é que a mediação 

semiótica das ferramentas pode apoiar o processo de matematização, focando a 

atenção do aluno sobre o que é realmente importante. Nesse sentido, suas ideias 

vão ao encontro de aspectos da Teoria da Objetificação (TO) concebida por Luis 

Radford (2006). Uma das bases dessa teoria postula que o pensamento não é uma 

atividade exclusivamente mentalista, mas que transcende a mente e se auxilia do 

corpo. Como Hoyles, Radford também enfatiza a natureza social da aprendizagem, 

advogando que ela se dá com aquisições comunitárias, por meio de reflexões do 

                                            
3 It is these active encounters in which knowledge is co-constructed through experimentation and 

social engagement that might form the engine of transfer and the recontextualisation of knowledge 

across boundaries. 
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mundo e influenciadas pelos modos epistêmicos e culturais, formados ao longo da 

história. 

Nessa teoria, “objetificação” é entendido como um processo envolvendo 

ações destinadas a tornar aparente ou visível, no sentido de se fazer perceber, algo 

para alguém. Para Radford, o pensamento deveria ser visto com uma reflexão: 

Pensamento é uma reflexão, ou seja, um movimento dialético entre uma 

realidade histórica e culturalmente construída e um indivíduo que a refrata 

(e a modifica) de acordo com suas próprias interpretações e sentidos sub-

jetivos4 (Radford, 2006, p.108) 

Pensamento, como fruto da reflexão, é mediado pelo corpo (percepção, ges-

tos, movimentos, ...), pela linguagem e pelos artefatos _ aqui tomado em seu sen-

tido mais amplo, ou seja, objetos, instrumentos, palavras, sistemas de signos, etc. 

Esses artefatos não são meros auxílios do pensamento: pensa-se com os artefatos 

e por meio desses artefatos. Eles são parte integrante do pensamento, que trans-

formam cada objeto, símbolo, gesto, palavra, etc., em signo, que irá desenvolver 

um papel de mediador na constituição do conhecimento. O signo pode ser uma 

parte ou uma extensão do indivíduo e é considerado parte integrante e indissociável 

do pensamento. Para Radford, é comum notar indivíduos que se utilizam do corpo 

como apoio ao pensamento em suas atividades cotidianas. Dessa forma, a objeti-

ficação do conhecimento não ocorre somente no plano cerebral humano, mas tam-

bém no plano corporal (sensorial). 

Aqui, podemos fazer uma conexão entre a perspectiva de Radford e a ideia 

da sintonicidade do corpo de Papert apresentada anteriormente. Ambos os pesqui-

sadores atribuem um papel central ao corpo no processo de aprender Matemática. 

Todavia, quando Papert fala em sintonicidade corporal, ele está se referindo a uma 

caraterística (potencial) do meio pelo qual um objeto matemático é representado. 

Para Radford, independente das formas de representação em jogo, o corpo é um 

                                            
4 El pensamiento es una re-flexión, es decir, un movimiento dialéctico entre una realidad consti-
tuida histórica y culturalmente y un individuo que la refracta (y la modifica) según las interpretacio-
nes y sentidos subjetivos propios. 

. 
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elemento mediador no pensamento matemático - uma parte consubstancial do pen-

samento, já que as expressões corporais acontecem concomitantemente com as 

atividades mentais, apoiando-as, modificando-as e auxiliando suas elaborações. 

Na Teoria da Objetificação, a aprendizagem matemática consiste em dotar 

de sentido os seus objetos. O objetivo maior da aprendizagem matemática é que o 

aluno possa refletir de acordo com certas formas culturais de pensamento histori-

camente constituídas, que difere de outras formas de reflexão, uma vez que a rela-

ção do indivíduo com o mundo matemático enfatiza ideias em torno de forma, con-

tagens, medidas, tempo, espaço... 

Radford afirma que a elaboração do saber, enquanto um processo de elabo-

ração ativa de significados (processo de objetificação), deve se apoiar em duas 

fontes: o saber depositado nos artefatos empregados nas práticas matemáticas e 

a interação social. 

Isso se justifica, pois a constituição do saber resulta do nosso contato com o 

mundo material: 

[O] mundo de artefatos culturais de nosso entorno (objetos, instrumentos, 

etc.) e no qual se encontra depositada a sabedoria histórica da atividade 

cognitiva das gerações passadas (Radford, 2006, p.113)5. 

No que tange a interação social em sala de aula, segundo a TO, ela não é 

vista como uma simples negociação de significados, que desempenha uma função 

de adaptação, de catalizadora ou de facilitadora. Como Hoyles, Radford também 

afirma que interação social é inerente à aprendizagem. No seu ponto do vista, a 

sala de aula (ou o contexto no qual a interação ocorre) não pode ser vista como um 

espaço fechado em si mesmo, no qual se negociam as normas do saber, pois essas 

normas têm toda uma história cultural e, como tal, preexistem à interação que pode 

acontecer (Radford, 2006). Na TO, o funcionamento da sala de aula e o papel do 

professor não se limitam a buscar autonomia. Mais importante é aprender a viver 

em comunidade, aprender a estar com os outros, abrir-se à compreensão de outras 

vozes e outras consciências.  

                                            
5 “...el mundo de artefactos culturales de nuestro entorno (objetos, instrumentos, etc.) y en el que 
se encuentra depositada la sabiduría histórica de la actividad cognitiva las generaciones pasadas.” 
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Como síntese, as bases da TO se articulam em torno de cinco conceitos 

fundamentais: 

1) Sob o ponto de vista de ordem psicológica, o pensamento não é exclusi-

vamente mental. É reflexiva e mediada por artefatos, pelo corpo, pela linguagem, 

pelos signos. 

2) Como um conceito sociocultural, a aprendizagem é vista como uma ativi-

dade na qual os indivíduos não entram somente em contato com o mundo dos ob-

jetos culturais, mas com outros indivíduos, adquirindo, no uso social dos signos e 

artefatos, a experiência humana. 

3) Epistemologicamente, a aprendizagem está emoldurada por sistemas se-

mióticos de significação cultural que moldam as formas de questionamento e de 

investigação do mundo. 

4) Os objetos matemáticos “são padrões fixados pela atividade reflexiva, in-

crustados em um mundo constantemente em mudança pela prática social mediada 

por artefatos”6 (Radford, 2006; p.124). Esse é um conceito ontológico. 

5) Por fim, o conceito de natureza semiótico-cognitivo: a objetificação ou to-

mada de consciência subjetiva do objeto cultural. Nesse contexto, a aprendizagem 

se define como um processo social de objetificação dos padrões externos de ação 

fixados na cultura do indivíduo. 

 

1.4. Nosso percurso teórico 

Embora haja elementos em comum nas perspectivas dos três pesquisado-

res_ notadamente sua atenção para o papel mediador dos artefatos e do corpo na 

apropriação de conceitos matemáticos - há também diferenças na forma como eles 

concebem aprendizagem matemática. Embora seja possível observar, com alguma 

nitidez, a influência de Piaget no trabalho do Papert, sua atenção para as possibli-

dades oferecidas pelas ferramentas digitais, capazes de organizar novas formas de 

                                            
6 “..el de objetos matemáticos, que hemos definido como patrones fijos de actividad reflexiva in-
crustados en el mundo constantemente en cambio de la práctica social mediatizada por los arte-
factos.” 
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fazer e pensar matemática, já aponta correspondência com aspetos da teoria soci-

ocultural de Vygotsky, que ficou mais evidente na perspectiva de Hoyles. Já Rad-

ford coloca as considerações socioculturais em primeiro plano, ou seja, Papert 

apresenta uma visão de aprendizagem na qual o indivíduo é visto como o construtor 

de seu próprio conhecimento e, embora ele destaque o papel do meio nessa cons-

trução, aprendizagem pode ser entendida pela aquisição (ativa) de novos concei-

tos. Para Radford, aprendizagem é mais uma questão de participação em práticas 

socioculturais, do que uma questão de aquisição. 

A concepção de aprendizagem matemática que sustenta este trabalho é for-

temente influenciada pela perspectiva sociocultural de Radford, embora elementos 

da teoria construcionista de Papert e de Hoyles também sejam fundamentais em 

nossas atividades de pesquisa. Mais especificamente, de Papert e de Hoyles, to-

mamos emprestada a ideia de micromundo. Nosso estudo tem como objetivo ela-

borar um micromundo para aprendizagem matemática, que se alicerce em certas 

caraterísticas apontadas por eles. Assim, visamos desenvolver um ambiente com-

putacional atraente a se explorar e aprender, no qual “plantamos” germes matemá-

ticos que se manifestam na tela do computador, em forma sintônica com o corpo e 

com os objetos da cultura. Ao explorar este ambiente, a ideia é que os alunos pos-

sam atribuir significados às propriedades e relações encontradas, emergindo de 

suas interações mais fluentes matematicamente.  

O micromundo tem no seu âmago uma “província da matelândia”, ou seja, 

ele é direcionado para a exploração de certos conceitos matemáticos. Pensando 

sobre atividades que conseguissem incorporar conceitos matemáticos em formas 

sintônicas com o corpo e a cultura, decidimos por conceber um micromundo no qual 

o aluno pudesse trabalhar matematicamente com som, e mais especificamente, 

com ritmo e polirritmo. Chamamos este micromundo Ritmática. Nesse trabalho, de 

forma simplificada, entendemos ritmo como uma sucessão de batidas (beats) emi-

tidas em intervalos de tempo regulares. Em nosso micromundo, não há distinção 

entre batidas mais intensas (fortes) ou menos intensas (fracas). A Ritmática tam-

bém está estruturada de forma que seja possível a elaboração de polirritmo. De 

maneira sucinta, empregaremos esse termo para caracterizar a execução simultâ-
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nea de dois ou mais ritmos. A nosso ver, uma vez que a criação de ritmos e polirri-

tmos envolve distribuição de batidas em intervalos regulares de tempo, é natural o 

emprego de estruturas multiplicativas. Dessa forma, o foco na elaboração das ati-

vidades vinculadas ao micromundo “Ritmática” foi direcionado aos conceitos de ra-

zão e de proporção. 

 

1.5. Razão e Proporção 

O desenvolvimento de um ambiente computacional que explora os conceitos 

de razão e de proporção se justifica por três razões principais.  

A primeira se relaciona à nossa conjectura que norteia as ações de design 

nesse estudo: acreditamos que a própria construção de ritmos pode conduzir o 

aprendiz ao uso (mesmo que intuitivo) dos conceitos de razão e de proporção, 

tendo em vista que um ritmo no micromundo Ritmática, grosso modo, é tomado 

como uma razão entre número de batidas (beats) em determinado intervalo de 

tempo. 

Para colocar essa conjectura de maneira mais formal, usamos a definição 

de razão contida no “The Collins Dictionary of Mathematics (Borowski&Borwein, 

1989, p.490), citado no livro Ratio and Proportion de Ben-Chaim, Keret e Ilany 

(2012). Traduzindo parte do texto apresentado no box da página 24, temos “Razão 

é um quociente ou proporção de dois números, grandezas, quantidades ou expres-

sões, tais como uma medida de tamanho relativo de duas categorias.” 

 

 

 

 

 

Em notação matemática, a razão entre as grandezas “a” e “b” pode ser re-

presentada sob as formas: 

The Collins Dictionary of Mathematics (Borowski & Borwein, 1989, p.490) 

gives the following definition of ratio: 

Ratio, n. a QUOTIENT or PROPORTION of two numbers, magnitudes, 

quantities or expressions, such as measure of the relative size of two clas-

ses; for example, the ratio of de side of a square to the diagonal is 1: (to 

square root of) 2. 
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i) a:b ou, 

ii) 
a

b
, com b ≠ 0. 

Tal definição poderia ser estendida para as grandezas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”. 

a:b:c:d:e 

ou 

a / b / c / d / e, para b ≠ 0, c ≠ 0, d ≠ 0, e ≠0 

No contexto dos ritmos elaborados no Ritmática, a razão entre o intervalo de 

tempo (t) e o número de batidas (N) é expressa por: 

t:N 

Essa escolha tem seus motivos. Caso expressássemos a razão acima por 

N:t (número de bolinhas por unidade de tempo), estaríamos enfatizando a ideia 

de frequência de batidas ou, de outra forma, a ideia de velocidade em que as boli-

nhas surgiriam na tela. Avaliamos que, com essa opção, tomaríamos um caminho 

mais usual _e, possivelmente, menos instigante ao usuário _ que poderia restringir 

as ações mentais ou corporais dos indivíduos, além de limitar as atividades que 

estávamos imaginando elaborar a fim de que estas privilegiassem a sintonicidade 

nas ações dos indivíduos. Dessa maneira, uma vez que desejávamos contemplar 

aspectos visuais, além dos aspectos sonoros, ao optarmos por t:N, achamos que 

estaríamos qualificando a razão como uma divisão, pois, com essa escolha, o in-

tervalo de tempo t, que está representado graficamente no Ritmática por um es-

paço entre duas barras, é dividido em N partes. Importante frisar que não se tratou 

de escolher entre certo ou errado. Foi apenas de uma opção. 

Os números associados a t e a N são dispostos no interior de janelas (cai-

xas) coloridas e podem ser alterados para a elaboração de novos ritmos.  
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A figura acima deve ser entendida da seguinte maneira: o ritmo identificado 

como b1 é tal que, a partir do início da contagem dos instantes, um intervalo de 

tempo t será subdividido em N subintervalos, delimitados por sons de batidas. 

Dessa forma, a cada intervalo de tempo t, são ouvidas N batidas. Cada batida é 

acompanhada pelo surgimento de uma bolinha na tela do computador. 

Um exemplo numérico: suponha que seja elaborado e seguinte ritmo. 

 

Isso significa que, no ritmo identificado por b2, 3 intervalos de tempo serão 

divididos em 5 partes, delimitadas por batidas. Assim sendo, a partir da origem da 

contagem dos tempos, serão ouvidas 5 batidas, regularmente distribuídas, a cada 

3 intervalos de tempo. Cada batida é acompanhada pelo aparecimento de uma bo-

linha na tela do computador.  

O segundo motivo de explorarmos razão e proporção em nosso trabalho re-

pousa no consenso de que esses conceitos são fundamentais para a aquisição de 

outros conceitos da matemática ou de outras áreas do conhecimento.  

Hart (1988) reforça essa opinião quando afirma que: 

Razão e proporção sempre foram temas importantes no currículo da ma-

temática. Na escola secundária, ciência, geografia e arte também neces-

sitam do conceito de proporção, e os professores esperam que os alunos 

sejam capazes de transferir conhecimentos matemáticos para problemas 

nessas e em outras disciplinas. (p.198) 

David Ben-Chaim et al. (2012) também destaca a forte presença do conceito 

de razão no currículo escolar, exemplificando de que forma essas ideias são apre-

sentadas para as crianças, mesmo que de maneira informal, nos primeiros anos do 

t N  b1 
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ensino fundamental. Preços por item, porcentagens, valores expressos de veloci-

dades, escalas, noções de probabilidade, aumento ou redução nas formas das fi-

guras e o número  como a razão entre o perímetro da circunferência e seu diâme-

tro são alguns exemplos de razões nos currículos de matemática no ensino funda-

mental e no ensino médio. 

O terceiro motivo se apoia no fato de que, embora seja um conceito funda-

mental nos currículos de matemática, há evidências de que alunos, futuros profes-

sores e professores demonstram dificuldades e concepções que nem sempre cor-

respondem aos significados pretendidos (Ben-Chaim, Keret & Ilany, 2012). Por 

exemplo, Lamon (2007) afirma que: 

[D]e todos os temas do currículo escolar, os conceitos de frações, razões 

e proporções, indiscutivelmente, são os mais prolongados em termos de 

desenvolvimento, os mais difíceis de ensinar, os mais complexos mate-

maticamente, os mais cognitivamente desafiadores, os mais essenciais 

para o sucesso no ensino superior de matemática e ciências, e um dos 

objetos de pesquisa mais interessantes. (p. 629, Apud Ben-Chaim, Keret 

& Ilany, 2012 p.23). 

Mahlabela (2012) também cita que, apesar de razão e de proporção serem 

de grande importância para a matemática e para a educação em geral, pesquisas 

no campo de raciocínio de proporcionalidades revelam que a resolução de proble-

mas que envolvem razão e proporção é uma tarefa muito difícil para a maioria dos 

estudantes do ensino médio em todo o mundo. (p.12). Também interessado nas 

concepções de alunos, Mariani Md-nor (1997) reviu os trabalhos clássicos de Hart 

(1984) que procuraram avaliar a compreensão por alunos do ensino fundamental 

dos problemas envolvendo proporções. Nas suas pesquisas, Hart procurou identi-

ficar as estratégias e os métodos utilizados pelos alunos, quando engajados na 

solução de problemas que envolviam o conceito de razão. Ressalta-se que nem 

sempre essas estratégias conduziam à resolução correta das tarefas propostas. A 

fim de compreendermos melhor tais estratégias e métodos, associaremos a algu-

mas delas uma resolução de um problema análogo aos utilizados nas pesquisas 

de Hart, criado originalmente na pesquisa de Karplus and Peterson (1970). 

Mr Short tem um amigo, Mr Tall. Quando suas alturas 

são aferidas por meio de palitos de fósforos, a altura 
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de Mr Short revelou quatro palitos, enquanto que a al-

tura de Mr Tall, doze palitos. Suponha que suas altu-

ras fossem aferidas por meio de clipes ao invés de pa-

litos de fósforos. Quantos clipes seriam necessários 

para representar a altura de Mr Tall, se a altura de Mr 

Short é representada por 16 clipes? 

Um resumo das estratégias e métodos identificados nesta pesquisa está re-

presentado a seguir. 

Escalar 

A relação entre duas quantidades de mesma unidade é avali-

ada de forma multiplicativa e a mesma relação é estabelecida 

para as correspondentes quantidades em outras unidades 

 

Em nosso exemplo: 

Mr Short Mr Tall 

4 palitos 12 palitos 

16 clipes X clipes 

A relação entre palitos (mesma unidade) é de 4 para 12. Ou, de forma mul-

tiplicativa, para obter o número 12, o número 4 foi multiplicado por 3. Essa mesma 

relação é aplicada à quantidade de clipes. Assim, o número X é obtido pela multi-

plicação de 16 por 3. Logo, X = 48.  

 

Funcional 

A relação entre duas quantidades com unidades diferentes é 

avaliada de forma multiplicativa e a mesma relação é estabele-

cida em outro par de quantidades expressas em unidades aná-

logas às primeiras 

Voltando ao nosso exemplo: 

Mr Short Mr Tall 

4 palitos 12 palitos 

16 clipes X clipes 
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A relação entre o número de palitos e de clipes (unidades diferentes) de Mr 

Short é de 4 para 16. Ou seja, o número de clipes (16) é obtido pela multiplicação 

do número de palitos (4) por 4. Essa mesma relação é aplicada ao par análogo 

(número de palitos X número de clipes) de Mr Tall. Dessa forma, o número X de 

clipes para representar a altura de Mr Tall é obtido pela multiplicação do número de 

palitos (12) por 4. 

Em símbolos: X = 12x4 = 48 

 

Regra de três 
A regra a/b = c/d é usada para encontrar um dos valores, 

quando são conhecidos os outros três valores. 

Para nosso exemplo: 

4

12
=  

16

X 
 ⟹ X =  

192

4
= 48 

Também, outras montagens seriam possíveis: 

12

4
=  

𝑋

16 
 ⟹ 𝑋 =  

192

4
= 48 

Ou  

4

16
=  

12

X 
 ⟹ X =  

192

4
= 48 

 Ou ainda 

12 − 4

4
=  

X − 16

16 
 ⟹ X − 16 =  

128

4
⟹ X =  48 

 

Dobrar ou reduzir à me-

tade 

A quantidade a ser determinada é obtida ao se 

dobrar ou dividir por dois a quantidade dada. 

Em nosso exemplo, a adoção dessa estratégia implicaria um resultado er-

rado, pois o número X seria obtido a partir da dobra ou redução à metade do número 

16. Dessa maneira, X seria 8 ou 32. Por outro lado, ela também poderia resultar em 

um acerto ao acaso, se combinasse a estratégia de dobrar com a estratégia da 

adição, ou seja, ao dobrar, o aluno encontraria o número 32. Se esse número fosse 
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adicionado ao número 16, resultaria em 48. É evidente que levaria ao resultado 

correto, pois essa estratégia é o mesmo que tomar o número 16 e multiplicar por 3. 

Portanto, essa é uma estratégia específica que só levaria ao êxito em razões 

particulares.  

 

Unitário Uma quantidade por unidade é estabelecida e é estendida, por 

multiplicação, para obter a quantidade desejada. 

No problema apresentado, 4 palitos de Mr Short correspondem a 12 palitos 

de Mr Tall. Assim, cada 1 palito de Mr Short corresponde a 3 palitos de Mr Tall. 

Agora, essa mesma relação é estendida à correspondência entre os clipes. Por-

tanto, se a altura de Mr Short resulta em 16 clipes, a altura de Mr Tall é obtida 

multiplicando-se 16 por 3, ou seja; X = 16x3 = 48 

 

Construção 
A relação é estabelecida por meio de uma razão e é esten-

dida para a segunda razão por adição. 

Nessa estratégia, 4 palitos estão relacionados a 16 clipes para Mr Short. Por 

adição, essa relação é estendida para Mr Tall. Assim, 4 + 4 = 8 palitos estão rela-

cionados a 16 + 16 = 32 clipes. E ainda mais, 4 + 4 + 4 = 12 palitos estão relacio-

nados a 16 + 16 + 16 = 48 clipes para Mr Tall. 

 

Adição 

A diferença entre as quantidades é avaliada e aplicada, por 

adição ou subtração, para se determinar a quantidade dese-

jada. 

Em nosso exemplo, essa estratégia conduziria a um resultado errado. A di-

ferença entre as quantidade de palitos de Mr Tall e Mr Short (12 – 4 = 8) seria 

aplicada à relação entre as quantidades de clipes. Dessa forma: X – 16 também 

deveria ser igual a 8. O que levaria a X = 24. 
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Nenhuma 

estratégia 
Nenhuma estratégia ou método é identificado. 

 

Hart (1984) mostrou que os alunos que participaram em seu estudo rara-

mente empregaram o método regra de três, que poderia ser considerado o método 

mais formal. Ela identificou que, de acordo com o contexto do problema, os alunos 

apresentaram uma forte tendência em escolher métodos intuitivos (contagem, adi-

ção ou combinação entre ambos), quase sempre com números inteiros. Além disso, 

nessa pesquisa, Hart concluiu que os métodos intuitivos utilizados na resolução de 

problemas envolvendo razão e proporção raramente são abandonados. Isso ocorre 

porque, além de trazer resultados positivos em problemas mais fáceis, essas es-

tratégias parecem ser mais familiares. Nesse mesmo estudo, Hart mostrou que os 

estudantes usaram corretamente a estratégia da adição repetitiva em problemas 

envolvendo razões inteiras. Entretanto, migraram para diferentes métodos quando 

os problemas se tornaram difíceis. 

De acordo com uma revisão de literatura conduzida por The El Paso Colla-

borative for Academic Excellence (S/D), estes resultados têm sido replicados de 

maneira consistente em pesquisas relacionadas ao ensino e à aprendizagem de 

razão desde os anos 1970. Eles destacam que o método aditivo é, de longe, a 

estratégia mais largamente empregada. É possível que o sucesso em tarefas mais 

simples explique a razão pela qual os alunos resistam a abandonar tais estratégias 

intuitivas a favor das estratégias multiplicativas (p.9). 

Wollman e Karplus (1977) apresentam três argumentos que procuram expli-

car a estabilidade do uso de estratégias aditivas por parte dos estudantes nos pro-

blemas envolvendo razão. O primeiro é que a adição é a operação mais familiar 

para os alunos. O segundo está calcado na afirmação de que o ensino de multipli-

cação tem por base a adição repetitiva. O último argumento repousa no fato que os 

restos obtidos nas operações de divisão são tratados como parcelas aditivas. 

Lesh, Post e Behr (1988) acreditam que o método da “regra de três”, veicu-

lado nos livros didáticos, é pouco utilizado pelos alunos, resultando na preponde-

rância em soluções aditivas. Eles creditam o pouco uso da “regra de três” à baixa 
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compreensão desse método por parte dos alunos, levando-os a evitar o raciocínio 

da proporcionalidade. Isso ocorre porque os alunos são basicamente orientados a 

colocar números em uma fórmula e operar as contas, em vez ser compreendida 

como uma ferramenta construída por um raciocínio de proporcionalidade. Assim, 

ensinam-se apenas os algoritmos da “regra de três” em detrimento do raciocínio de 

proporcionalidade. Por último, Wollman e Karplus (1977) consideram que uma parte 

do problema é que, nos livros escolares, razões são ensinadas como frações, en-

quanto que proporções são introduzidas como frações equivalentes. Eles acreditam 

que os currículos de matemática contribuem pouco para que se interprete propor-

ção como uma correspondência de medidas. A fim de se obter uma melhor com-

preensão das estruturas inerentes às relações proporcionais, esses autores acre-

ditam que os alunos devem trabalhar com representações físicas de razões e pro-

porções, antes de aprender a resolver, simbolicamente, esses tipos de problemas 

em um nível mais abstrato. 

 

1.6. Chegando às questões de pesquisa 

Vale a pena destacar que nesta revisão de literatura - como também nas 

outras referências ligadas ao ensino e à aprendizagem de razão e de proporção 

citadas nesta seção - não há referência com o contexto de ritmos, mesmo que, 

talvez, esse contexto represente uma manifestação física desse conceito matemá-

tico que, provavelmente, seja familiar para a maioria dos alunos.  

Tal fato nos leva a questionar sobre a possibilidade de elaboração de um 

micromundo no qual os conceitos de razão e de proporção possam ser experimen-

tados por meio de representações sonoras. Será que, nesse tipo de ambiente com-

putacional, as estratégias multiplicativas seriam adotadas de forma mais espontâ-

nea? Ainda mais: será que as representações embutidas neste micromundo contri-

buem para o objetificação destes conceitos matemáticos? 

Para investigar estas indagações, formulamos duas questões mais específicas 

que procuraremos responder ao final de nosso estudo. 

1) Nas estratégias que emergem quando alunos interagem com este ambiente, 

quais estruturas matemáticas são privilegiadas? 
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2) Quais foram os meios semióticos mobilizados durante as tentativas de obje-

tificar as estruturas multiplicativas inerentes aos conceitos de razão e de pro-

porção? 

 

1.7. Sumário 

Neste capítulo, descrevemos o suporte teórico de nosso trabalho, evocando as 

ideias de micromundo e sintonicidade de Papert, o conceito de construcionismo, 

explorado por Hoyles, aplicado às tecnologias digitais e as bases da teoria da ob-

jetificação desenvolvida por Radford. Mostramos também os pontos comuns entre 

esses trabalhos e como esses pontos serão os fundamentos de nossa iniciativa de 

elaboração de um micromundo que propõe uma maneira multissensorial de desen-

volvimento dos conceitos de razão e de proporção. 

Fizemos também uma breve avaliação de como os conceitos de razão e de 

proporção são definidos, além de apontar algumas referências bibliográficas que 

elencam as dificuldades relacionadas ao aprendizado desses conceitos. Dentro 

desse tema, arrolamos as estratégias escolhidas pelos estudantes nas resoluções 

de problemas envolvendo razão e proporção. Essas estratégias foram identificadas 

e sintetizadas por Hart. 

 Ao final do capítulo, formulamos duas questões que tentaremos responder 

ao final deste trabalho. 

No próximo capítulo iremos apresentar as bases da metodologia de nosso 

trabalho, mostrando sua conexão com nossa fundamentação teórica. Também des-

creveremos, resumidamente, nossos ciclos de pesquisa, nosso procedimento para 

coleta de dados e de que forma será feita a análise de resultados. 

 

 

 

  



35 
 

2 METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo iremos apresentar as bases da metodologia que nosso tra-

balho (Design Based Research), procurando mostrar as conexões entre essa es-

colha e nossa fundamentação teórica, abordando alguns aspectos das teorias de 

Papert e Hoyles. A seguir, vamos descrever, resumidamente, nossos ciclos de pes-

quisa, com ênfase no desenvolvimento do micromundo e na elaboração das ativi-

dades. Por fim, relataremos nosso processo de coleta de dados e de análise de 

resultados, em que voltaremos a lembrar aspectos relevantes do corpo teórico de 

Papert, Hoyles e Radford. 

 

2.1 Design-Based Research 

The Design-Based Research Collective (2003) (DBRC) afirma que pesquisa-

dores educacionais, políticos e profissionais concordam que a pesquisa educacio-

nal é muitas vezes dissociada dos problemas e questões da prática cotidiana. Esse 

divórcio gera a necessidade de novas abordagens de pesquisa que falam direta-

mente aos problemas da prática, conduzindo ao desenvolvimento de "conheci-

mento útil".  

Nesse sentido, design-based research7 (DBR) é importante na compreensão 

de como, por que e quando certas inovações educacionais funcionam na prática, 

uma vez que se trata de uma metodologia que se alia tanto com pesquisa educaci-

onal empírica, quanto com teoria de design de ambientes de aprendizagem. Essas 

inovações devem embutir teorias específicas sobre ensino e sobre a aprendizagem 

que nos auxiliem no entendimento das relações entre a teoria educacional, os ar-

tefatos e a prática. Além de contribuir para o embasamento de uma reforma educa-

cional, DBR é fundamental no sentido de promoção de aprendizagem, geração de 

conhecimento utilizável e teorias avançadas de ensino e de aprendizagem em ar-

                                            
7 O termo design já se encontra incorporado à língua portuguesa e, além de se relacionar à con-
cepção, criação e desenvolvimento de um produto, também se atrela à cultura de uma sociedade. 
Nesse sentido, optamos por não traduzir a expressão design-based research. Uma possível tradu-
ção poderia ser “Pesquisa com base em design”. Por extensão, essa interpretação nos permite 
também elaborar design com base em pesquisa. 
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ranjos complexos. Um dos objetivos centrais do DBR é estreitar a lacuna entre pes-

quisa e prática, pois visa a enfrentar o desafio de averiguar a influência de contextos 

e a natureza emergente e complexa de resultados associados às situações de 

aprendizagem. 

DBRC (2003) postula que DBR é um paradigma emergente para o estudo 

da aprendizagem contextualizada, por meio de um projeto sistemático e por meio 

de análises de estratégias de ensino e de ferramentas. Eles afirmam que essa me-

todologia deve apresentar as seguintes características (p.5): 

1º) As teorias (ou prototeorias) de desenvolvimento de aprendizagem e os 

objetivos centrais do design dos ambientes de aprendizagem estão interligados. 

2º) Desenvolvimento e pesquisa ocorrem por meio de contínuos ciclos de 

design, ação, análise e redesign. 

3º) Pesquisa sobre design deve conduzir a teorias compartilháveis que aju-

dam a comunicar relevantes implicações para profissionais e outros designers edu-

cacionais.  

4º) A pesquisa deve levar em conta como o design funciona em cenários 

autênticos. Para tal, é preciso não só documentar o sucesso ou o fracasso, mas 

também focar nas interações entre os aprendizes que refinam nossa compreensão 

sobre as questões de aprendizagem. 

5º) O desenvolvimento dos relatos das interações dos usuários deve buscar 

conexão entre as estratégias empregadas por eles e as conjecturas que sustentam 

o design. 

O trecho a seguir destaca a diferença entre os objetivos e as contribuições 

dos métodos do DBR em relação à avaliação tradicional: 

Em avaliações tradicionais, uma intervenção_ livros didáticos, pro-

gramas de instrução, políticas educacionais_ é medida por meio de 

comparações a um padrão estabelecido (Worthen, Sanders, & 

Fitzpatrick, 1996). Durante uma avaliação formativa, ciclos de de-

senvolvimento iterativos, implementações e estudos permitem que 
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o designer colete informações sobre o sucesso ou não de uma in-

tervenção e sobre formas de contribuir para um melhor design... 

DBR vai além de aperfeiçoar um produto particular. A intenção da 

DBR é indagar de forma mais abrangente a natureza da aprendiza-

gem em um sistema complexo e refinar teorias geradoras ou assis-

tidas de aprendizagem. (p.7) (DBRC, 2003)8. 

Segundo DBRC, a metodologia DBR deve ser avaliada pela sua capacidade 

de melhorar a prática educacional. Os autores indicam quatro áreas promissoras 

nas quais tal metodologia poderia ser empregada. A saber: 

i) Explorar as possibilidades para novos ambientes de ensino e de aprendiza-

gem 

A adoção de inovações no campo do ensino e no campo da aprendizagem 

virá por meio de sucessivos esforços em projetos, usos e elaboração de pesquisas 

sobre ferramentas educacionais em ambientes reais. Dessa forma, os pesquisado-

res e os designers podem entender as demandas do mundo real.  

 

ii) Desenvolvimento de teorias de ensino e de aprendizagem contextualizadas 

Os autores argumentam que os métodos empregados em DBR são valiosos 

na abordagem de questões de investigação que estão relacionadas com a ação de 

intervenções em diversos contextos. Eles acreditam que é preciso desenvolver te-

orias que expliquem melhor a influência de elementos de contexto sobre a natureza 

da aprendizagem. DBR pode contribuir para tais teorias através de ricos relatos de 

intervenções instrucionais e seus efeitos em várias configurações e em várias áreas 

de instrução. (p.8) 

 

iii) Construindo conhecimento cumulativo em design 

DBR contribui para a construção de conhecimentos de designs e práticas 

associadas com sucesso em cenários naturais. Esses conhecimentos são descritos 

                                            
8 In traditional evaluation, an “intervention”—an instructional program, a textbook, or a policy—is 

measured against a set of standards (Worthen, Sanders, & Fitzpatrick, 1996). During formative 
evaluation, iterative cycles of development, implementation, and study allow the designer to gather 
information about how an intervention is or is not succeeding in ways that might lead to better de-
sign...The intention of design-based research in education is to inquire more broadly into the nature 
of learning in a complex system and to refine generative or predictive theories of learning. 
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de diferentes formas, incluindo exemplos, padrões e princípios que mostram as 

competências necessárias para aplicar essas generalizações em contextos espe-

cíficos.  

 

iv) Incrementar a capacidade humana para inovações 

DBR oferece inúmeras oportunidades para o intercâmbio de conhecimentos 

através de fronteiras disciplinares. Interações entre os parceiros revelam práticas 

cruciais que levam a insights sobre o que ocorre quando orquestramos complexas 

intervenções em ambientes “desorganizados”. De acordo com os autores de DBRC, 

como consequência das parcerias, os participantes frequentemente aprendem so-

bre os fenômenos em estudo, encontrando novas abordagens teóricas e adquirindo 

experiências na condução e interpretação de novas técnicas analíticas. 

 

2.2 O micromundo Ritmática e os princípios de DBR 

Relacionando a perspectiva de DBR com as atividades deste estudo, em 

nossa visão, o desenvolvimento do ambiente computacional Ritmática e a elabora-

ção de atividades com esse micromundo apresentam uma maior associação com 

a primeira área promissora descrita em DBRC (2003). Isso ocorre porque o ensino 

e a aprendizagem dos conceitos de razão e de proporção, que empregam estraté-

gias multiplicativas através da elaboração de polirritmos, propõem um ambiente 

novo, original e real, proporcionando uma possibilidade concreta e viável para que 

tais objetivos sejam alcançados. 

Vale a pena ressaltar que alguns aspectos da segunda área promissora (De-

senvolvimento de teorias de ensino e de aprendizagem contextualizadas) também 

podem ser detectados em nosso estudo, porque esboçaremos uma tentativa de 

aglutinar as teorias de Papert, Hoyles e Radford em nossas atividades, envolvendo 

construção de polirritmos. Além disso, uma vez que nosso trabalho visa a dar con-

tribuições para futuros estudos na área de design de ambientes computacionais 

que proponham atividades envolvendo sons, é possível fazer uma conexão com a 

terceira área promissora descrita pelos autores (Construção de conhecimento cu-

mulativo em design). 
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Um tipo comum de DBR na área de Educação Matemática é design experi-

ments, que envolve tanto a criação de ambientes afinados para incentivar os apren-

dizes a se engajarem em formas de interação propícia à aprendizagem, quanto o 

estudo sistemático da mediação dessas formas de interação pelos meios disponi-

bilizados no ambiente. Cobb et al (2003) chama esse tipo de ambiente de uma 

ecologia de aprendizagem. De acordo com eles, elementos dessa ecologia incluem: 

- as atividades a serem desenvolvidas,  

- os discursos que são encorajados e as formas de expressão e comunicação pos-

sibilitadas pelas ferramentas providenciadas, 

- as normas de participação e os caminhos práticos pelos quais os professores 

podem orquestrar as relações entre esses elementos (p.9). 

Uma característica que define o design experiments é que as atividades de 

pesquisa são orientadas para a investigação de uma hipótese ou conjectura parti-

cular. A hipótese que guia o design do micromundo Ritmática é que interações com 

polirritmos incentivariam os aprendizes a empregar as estruturas multiplicativas nas 

tarefas que envolvem os conceitos de razão e de proporção. 

2.3 Os ciclos da pesquisa  

A metodologia que sustenta esse trabalho reforça o caráter cíclico que ca-

racteriza DBR. Nossa pesquisa foi organizada em três ciclos principais. No primeiro 

ciclo, a ênfase principal foi na concepção e na criação das ferramentas que consti-

tuem o micromundo Ritmática. Já no segundo ciclo, nossa atenção foi centrada na 

criação das atividades. Por fim, o terceiro ciclo foi concentrado na experimentação 

das atividades e análise das interações dos aprendizes. 

2.3.1 Ciclo 1: O nascimento do micromundo Ritmática 

Neste ciclo, nossa atenção esteve voltada ao planejamento da elaboração 

do micromundo que contemplasse as estratégias multiplicativas nos raciocínios que 

envolvessem as relações de razão e de proporção, por meio da construção de po-

lirritmos. Assim sendo, devido à própria exploração de construção de ritmos, pro-

curamos uma maneira de estabelecer conexões entre o aprendiz e os conceitos de 

razão e de proporção utilizando, preferencialmente, o sentido auditivo. 



40 
 

A elaboração do micromundo foi experimentada com dois ambientes digitais. 

A primeira foi um software de geometria dinâmica, Geometry Sketchpad, e a se-

gunda, uma versão da linguagem de programação Logo, chamada Imagine. 

A versão em geometria dinâmica foi testada junto com outros membros do 

nosso grupo de pesquisa (TecMEM, Tecnologia e Meios de Expressão Matemá-

tica). A migração para nossa segunda versão se deveu a alguns motivos. Um deles 

foi o fato de o software Imagine possibilitar a criação de um micromundo executável 

que poderia ser compartilhado gratuitamente. Outra razão esteve relacionada à 

possibilidade de esse software ser mais compatível com ambientes sonoros. Além 

disso, ele permite a criação de um mecanismo de armazenagem (salvamento) de 

ritmos e polirritmos concebidos pelos sujeitos de pesquisa. A primeira edição do 

micromundo utilizando o software Imagine também foi testada junto com as pes-

soas que compõem nosso grupo de pesquisa. 

Assim, esse ciclo é marcado por subciclos, cada um com duas etapas: a 

etapa do desenvolvimento e a etapa da experimentação. Nesse primeiro ciclo, 

nossa atenção esteve mais voltada à fase do desenvolvimento do micromundo, 

deixando a etapa de experimentação em segundo plano, somente com a finalidade 

de estabelecer critérios para eventuais modificações na estrutura do micromundo. 

Assim, a cada conjunto de etapas desenvolvidas na elaboração do Ritmática, novos 

testes foram realizados, a fim de buscar apoio para as alterações no design do 

ambiente computacional. 

Apesar de nossa atenção estar voltada para a concepção de um ambiente 

computacional, não poderíamos deixar de introduzir certos aspectos presentes em 

nosso referencial teórico. Retomando os princípios postulados por Papert (1985), a 

fim de estimular ou de potencializar o processo de aprendizagem, deveríamos re-

lacionar os conceitos de razão e de proporção com algo que o indivíduo já estivesse 

familiarizado. Daí nossa opção pela elaboração de ritmos e polirritmos, uma vez 

que, imersos em um universo rico em diversidade musical, todos temos, por mais 

rudimentar que seja, alguma noção sobre ritmos mais rápidos ou mais lentos ou 

sobre possibilidades de combinações de ritmos. Dessa forma, nossas atividades 

embutidas nesse micromundo poderiam auxiliar as pessoas a relacionarem objetos 

matemáticos formais com algo que elas já conhecem. 
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Além disso, nosso pensamento também esteve voltado a outros princípios 

formalizados por Papert: o princípio da continuidade, em que os conceitos mate-

máticos, no caso, as relações de razão e de proporção, devem ter uma conexão 

com o conhecimento pessoal do indivíduo (ritmos), e o princípio do poder, no qual 

o estudante pode desenvolver projetos pessoalmente significativos que não pode-

riam ser desenvolvidos sem a ajuda do micromundo (criação, visualização e audi-

ção de polirritmos). 

Ainda buscando referências em Papert, a escolha de operar com a constru-

ção de ritmos e polirritmos não se deveu apenas à possibilidade de revelar aspectos 

formais dos conceitos de razão e de proporção, mas também por estar relacionada 

com o “ser” do indivíduo, com seu corpo e com seus objetos sociais e materiais. A 

busca pela sintonicidade corporal está relacionada à compatibilidade entre os ob-

jetos de aprendizagem e as sensações corpóreas, conferidas pelas experiências, 

percepção e conhecimentos do indivíduo em relação ao seu próprio corpo. 

Durante a elaboração do micromundo Ritmática, também houve preocupa-

ção com alguns aspectos levantados por Hoyles (2012) a respeito das característi-

cas que as tecnologias digitais devem oferecer a fim de potencializá-las como um 

instrumento real para o ensino e para a aprendizagem de matemática. O primeiro 

aspecto é que o ambiente computacional Ritmática deveria contar com atividades 

visuais, auditivas e dinâmicas que permitissem que a matemática fosse explorada 

em um espaço compartilhado, propondo uma nova maneira de aprender e ensinar 

matemática. O segundo aspecto tem relação com o uso de ferramentas que “ter-

ceirizam” o poder de processamento que poderiam desviar o foco de atenção por 

parte dos estudantes durante aprendizagem matemática coletiva. Nesse sentido, o 

estudante escolhe uma combinação numérica e o computador executa os ritmos 

de forma visual e sonora, oferecendo assim também novas maneiras de represen-

tar relações matemáticas. 

Por fim, concebemos o Ritmática de maneira que fosse possível estabelecer 

uma conexão entre a matemática escolar e a cultura dos estudantes, construindo 

ligações entre a matemática da escola e a resolução de tarefas em um universo 

familiar a eles. 
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 Também tentamos incorporar na construção do Ritmática aspectos do cons-

trucionismo. Segundo Hoyles (2012), construcionismo é a elaboração por meio de 

representações externas das entidades físicas ou virtuais, que podem ser refletidas, 

editadas ou compartilhadas. Essas representações externas são um poderoso 

meio para os alunos elaborarem estruturas de conhecimento em suas mentes. 

Portanto, para que o Ritmática pudesse ser construcionista, ele deveria ser 

um meio atraente a se explorar e aprender, no qual o estudante se sentisse esti-

mulado a realizar as atividades que elaboramos.  

Detalharemos esse processo de design na primeira parte do capítulo 3. 

 

2.3.2 Ciclo 2: Testando as atividades polirrítmicas para razão e propor-

ção 

A tarefa principal desse ciclo foi a elaboração de um conjunto de atividades 

que dessem vida aos elementos do micromundo Ritmática. Por um lado, o processo 

de elaboração foi guiado pelas perspectivas de Papert sobre explorações de micro-

mundos. Isso implicou atividades nas quais os aprendizes têm que construir algo 

em que a sintonicidade cultural, ou seja, a compatibilidade entre a atividade pro-

posta e a cultura extracurricular dos indivíduos, também possa ser evidenciada. Por 

outro lado, de acordo com a perspectiva de Hoyles, as atividades devem ser guia-

das de forma que as ideias matemáticas possam ser exploradas "em segurança", 

tanto no sentido de promover um crescimento conceitual, quanto no sentido de que 

seja seguro cometer erros e mostrar ignorância. Simultaneamente, quisemos pro-

mover diferentes formas de interação com os conceitos de razão e de proporção, 

visando a conduzir as ações dos usuários para diferentes estratégias, mas sempre 

empregando estratégias multiplicativas.  

Neste ciclo, contamos com a colaboração de três grupos de aprendizes. No 

primeiro, foram catorze alunos de do 2º ano de licenciatura em matemática de um 

instituto federal do estado de São Paulo. No segundo, foram onze indivíduos, quatro 

estudantes de pedagogia e sete licenciandos de matemática, que participaram de 
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uma oficina intitulada Formas Multissensoriais de Fazer Matemática. Por fim, o ter-

ceiro grupo foi composto por membros do TecMEM, divididos em um trio e três 

duplas. 

 

2.3.3 Ciclo 3: Executando os polirritmos 

Para a realização desse ciclo, contatamos duas alunas voluntárias do curso 

de pedagogia de uma instituição de ensino particular do estado de São Paulo, que 

aceitaram participar da sessão de pesquisa, oficializando seus consentimentos por 

meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo II). Elas 

realizaram as atividades no Ritmática compartilhando um único computador. A ses-

são foi conduzida pela orientadora e pelo pesquisador que também foi responsável 

pelas anotações. O horário foi estabelecido pelas participantes segundos suas con-

veniências.  

Como nosso estudo está voltado para o design e o aperfeiçoamento de um 

micromundo que propicie abordagens multissensoriais para os conceitos de razão 

e de proporção, decidimos em optar por alunas do curso de pedagogia porque acre-

ditamos que elas possam fornecer elementos essenciais que contribuam ativa-

mente para a elaboração de novas atividades, bem como possam aperfeiçoar as 

ferramentas do Ritmática. Essa escolha tem por base alguns motivos. Um deles é 

que essas futuras profissionais da área de ensino se encontram na fronteira entre 

o aprender e o ensinar. Portanto, confiamos que elas possam nos nutrir com infor-

mações com dois vieses diferentes e complementares. Um deles é o do agente 

ativo, do educador que poderia conduzir o Ritmática para dentro da sala de aula e 

experienciar o alcance, os limites e as restrições desse micromundo. O outro é o 

do aprendiz que, por não apresentar uma sólida formação em Matemática, propici-

aria a observação sobre quais conceitos de razão e de proporção seriam evocados 

durante suas atividades com o Ritmática e quais estratégias seriam privilegiadas 

nas realizações das tarefas. Some-se a tudo isso o fato de que os pedagogos são 

os responsáveis pelos primeiros contatos das crianças com os conceitos de razão 

e de proporção nos primeiros anos do ensino fundamental. 
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Coleta de dados 

No ciclo 3, durante a fase de execução das atividades concebidas no Ritmá-

tica, as sessões foram filmadas, obtendo-se registros de imagem e áudio, com aten-

ção voltada ao trabalho da dupla. Além disso, às participantes, forma fornecidas 

folhas de papel com as explicações das atividades e espaços para que elas pudes-

sem explicitar seus raciocínios, suas respostas e suas justificativas (anexo1). Pa-

ralelamente, algumas anotações foram feitas pelo pesquisador.  

Coube à orientadora a condução das atividades, propondo às participantes 

as tarefas previstas e reservando-lhes o tempo necessário para suas execuções. 

As eventuais intervenções que foram feitas pela orientadora visaram somente diri-

mir dúvidas com relação ao entendimento das atividades ou com relação à opera-

cionalidade do micromundo. Uma nova atividade só foi proposta após anuência de 

todos (participantes e pesquisador) de que a atividade anterior foi concluída a con-

tento. 

Análise dos dados 

Os dados coletados foram transcritos de forma seletiva e, em suas análises, 

procuramos identificar aspectos que contemplassem as perspectivas teóricas de 

Papert, Hoyles e Radford. 

O principal aspecto da teoria de Papert que elegemos para nossa análise de 

dados diz respeito tanto à sintonicidade corporal manifestada pelos participantes 

sob forma de gestos, expressões físicas ou emissão de sons, quanto à sintonici-

dade cultural, identificada pela compatibilidade entre a atividade proposta e a cul-

tura extracurricular dos participantes. 

De Hoyles, procuramos nos ater à sua visão consistente com Vygotsky, em 

que a reciprocidade entre meio e pensamento nos convida a uma interpretação que 

vai além da noção de uma construção individual do conhecimento, devido, entre 

outros fatores, ao contexto social no qual as atividades aconteceram. Segundo 

Hoyles, pode bem ser que a interação entre os alunos e as ferramentas mediadoras 

presentes no Ritmática transcendam e transformem as estruturas conceituais do 
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indivíduo com relação às estratégias empregadas na operacionalização dos con-

ceitos de razão e de proporção. 

Complementando, buscamos também identificar processos que envolves-

sem ações destinadas a tornar aparente ou visível o pensamento, no sentido de se 

fazer percebê-lo para alguém. É o mecanismo de objetificação, proposto por Rad-

ford, segundo o qual, o pensamento, como fruto da reflexão, é mediado pelo corpo, 

pela linguagem e pelos artefatos (objetos, instrumentos, palavras, sistemas de sig-

nos, etc.), tomados como partes integrantes do pensamento que transforma esses 

elementos mediadores em signo. Assim, promove-se a constituição do conheci-

mento, como uma parte integrante e indissociável desse pensamento. 

Com relação à análise das estratégias empregadas pelas alunas nas tarefas 

propostas, as quais visavam a responder a questões relativas aos conceitos de 

razão e de proporção, empenharemo-nos em categorizá-las segundo os critérios 

estabelecidos por Hart (1984). De acordo com essas categorias, os estudantes po-

dem empregar as seguintes estratégias: escalar, funcional, regra de três, dobrar ou 

reduzir à metade, unitário, construção, adição ou nenhuma categorizável. Em qual-

quer uma adotada, identificaremos em quais atividades foram associadas estraté-

gias multiplicativas, com foco em escalar, funcional, regra de três e unitário. 

2.4 Sumário 

Nesse capítulo, anunciamos nossa opção pela escolha da metodologia De-

sign Based Research. A seguir, apresentamos as cinco principais características 

dessa metodologia com base no trabalho The Design-Based Research Collective 

(2003). Também descrevemos as quatro áreas promissoras em que essa metodo-

logia pode ser empregada, além de mostrar com quais dessas áreas o micromundo 

Ritmática apresenta afinidade. 

A seguir, apresentamos, sucintamente, os ciclos de pesquisa, o processo de 

coleta de dados e nossa intenção a respeito da análise dos dados. 

No próximo capítulo, iremos descrever as etapas de design do micromundo 

e o detalhamento a respeito da elaboração das atividades programadas envolvendo 

os conceitos de razão e de proporção e suas finalidades. 
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3 DESCRIÇÃO DO MICROMUNDO RITMÁTICA E DAS ATIVIDADES 
PROGRAMADAS 

  

Nesse capítulo, apresentaremos uma cronologia do desenvolvimento do mi-

cromundo Ritmática, desde nosso primeiro contato até sua versão atual. Também 

mostraremos alguns detalhes a respeito do funcionamento desse ambiente compu-

tacional, focando no seu aspecto visual e na operacionalidade de alguns botões. 

Por fim, detalharemos as atividades propostas aos participantes das sessões de 

uso do Ritmática, bem como as finalidades pretendidas com essas atividades. 

 

3.1 Versão 1: Nosso primeiro contato com o Ritmática 

O desenvolvimento do ambiente computacional denominado Ritmática é 

uma das ações de um projeto de pesquisa mais amplo denominado Multimodal, 

multisensory mathematics learning, uma parceria entre pesquisadores da Universi-

dade Bandeirante Anhanguera no Brasil e as Universidades Simon Fraser e British 

Columbia no Canadá. O objetivo principal desse projeto é explorar o ensino e a 

aprendizagem de matemática por meio de uma diversidade de modalidade senso-

riais. 

As pesquisadoras diretamente envolvidas no desenvolvimento do micro-

mundo Ritmática, além do autor desse trabalho, são Nathalie Sinclair da Universi-

dade de Simon Fraser e Lulu Healy da Universidade Bandeirante Anhanguera. 

Consistente com os objetivos do projeto que visam à criação de meios mul-

tissensoriais de experienciar e expressar matemática, nasceu a ideia de trabalhar 

com razão e proporção por meio de polirritmos, expressos, simultaneamente, sob 

forma visual e sonora. Dentre esses meios, o uso de representações visuais no 

ensino de Matemática tem recebido muita atenção de pesquisadores desde a dé-

cada de 1980 (ver, por exemplo, Presmeg, 2006). Com o desenvolvimento de tec-

nologias digitais, as investigações sobre as possibilidades de fazer conexões entre 

representações simbólicas e representações visuais cresceram ao longo da década 

de 1990 (Noss, Healy & Hoyles, 1997). Entretanto, não encontramos na literatura 
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muitos exemplos do uso de recursos sonoros para representar objetos matemáti-

cos. Uma exceção, também desenvolvida por Nathalie Sinclair e Lulu Healy, é o 

micromundo MusiCALcolorida, que oferece a possibilidade de explorar a parte de-

cimal de números racionais por meio de pinturas e músicas (Rodrigues, 2010). 

A primeira tentativa de criar um ambiente computacional envolvendo explo-

ração de polirritmos foi desenvolvida no software Geometry Sketchpad. 

Essa primeira versão foi apresentada a um grupo oito participantes, organi-

zados em duplas - em que este pesquisador era um dos membros _ durante uma 

aula de uma disciplina do curso de pós-graduação em Educação Matemática da 

Universidade Bandeirante Anhanguera. Cada dupla fez uso de um computador, em 

que foi possível explorar livremente as ferramentas disponibilizadas nesse micro-

mundo.  

Na tela principal desse ambiente, diante das inscrições “red beat” e “orange 

beat”, havia uma relação numérica (x:y), em que os números x e y podiam ser alte-

rados pelos participantes, gerando batidas ritmadas, acompanhadas do apareci-

mento de bolinhas vermelhas e/ou laranjas. Esses ritmos poderiam ser tocados se-

parada ou simultaneamente. Ao se acionar uma tecla apropriada (Play Drum 1 ou 

Play Drum 2 ou Play Both Drum), o ritmo era mostrado sob forma sonora, por meio 

de uma sucessão regular de batidas semelhantes a tambores, e sob forma visual, 

pelo aparecimento de bolinhas laranjas e/ou vermelhas, mostradas próximo a uma 

régua numerada. As batidas de cada bolinha eram todas idênticas, tanto no som, 

quanto em sua representação gráfica. As mesmas teclas, ao serem acionadas no-

vamente, serviam para pausar a execução dos ritmos. 

A Figura 1 mostra a tela principal dessa versão do micromundo Ritmática, 

ao serem tocados, simultaneamente, os ritmos 1:2 (bolinhas vermelhas) e 2:3 (bo-

linhas laranjas). 
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Figura 1: Tela 1 (“1+2 rhythms”) da primeira versão do micromundo Ritmática 

A relação numérica “x:y” indica a divisão de um intervalo de tempo (associ-

ado aos números da régua) em subintervalos iguais, demarcados pelas bolinhas. 

Por exemplo, a Figura 1 mostra que o ritmo associado à bolinha vermelha está 

expresso por 1:2. Isso implica que cada 1 unidade de tempo será dividida em 2 

subintervalos de tempo, delimitados por batidas. Já para a bolinha laranja, a figura 

mostra o ritmo 2:3, indicando que cada 2 unidades de tempo serão divididas em 3 

subintervalos iguais. Nesse caso, em cada 2 unidades de tempo, 3 batidas serão 

ouvidas. Essa última análise está sintetizada na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Representação gráfica do ritmo 2:3 na primeira versão do Ritmática. 

  

 Intervalo de tempo = 2 unidades 

3 subintervalos de tempo 
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Uma segunda janela nesse ambiente, acessada ao se acionar o botão 

“tasks”, exibia algumas atividades programadas para esse micromundo. A Figura 3 

mostra a lista das atividades que poderiam ser propostas para os participantes. 

Entretanto, nossa primeira tarefa envolveu a livre exploração do Ritmática, sem que 

houvesse preocupação com as atividades programadas. 

 

Figura 3: Tela “tasks” da primeira versão do Ritmática 

Havia ainda uma terceira possível janela do Ritmática, na qual poderíamos 

gerar três ritmos e experienciá-los. A Figura 4 mostra a aparência dessa janela. 

 

Figura 4: Tela “3 rhythms” da primeira versão do Ritmática 
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O principal objetivo da primeira versão do Ritmática era levar os participantes 

a elaborar raciocínios que envolvessem os conceitos de razão e de proporção. Ape-

sar de conhecer esse objetivo, Dra. Lulu Healy, colaboradora no desenvolvimento 

da ferramenta e mediadora desta atividade, decidiu não comunicá-lo ao restante do 

grupo, a fim de não influenciar suas explorações iniciais. 

De início, enquanto nos familiarizávamos com esse novo ambiente, espon-

taneamente, as duplas tentaram determinar uma regra que pudesse prever em que 

momento haveria execuções simultâneas das batidas, acompanhadas de apari-

ções conjuntas das bolinhas. Nosso grupo chamou essa situação de “encontro en-

tre as bolinhas”. Com isso em mente, as duplas passaram a ignorar os sons em 

detrimento da percepção visual do “encontro” entre as bolinhas. Essa tentativa nos 

conduziu ao conceito de mínimo múltiplo comum. Isso mostrou que, uma vez que 

estávamos sem objetivos claros durante a exploração do micromundo, acabamos 

buscando segurança em certos raciocínios matemáticos, já que todos os elementos 

do grupo apresentavam alguma afinidade com essa área do conhecimento. Essa 

busca por uma regra matemática que pudesse prever os encontros entre as boli-

nhas acabou ocultando o objetivo central desse ambiente computacional: conceber 

uma forma diferente de aprendizagem para o conceito de razão e de proporção. 

Passada essa primeira etapa, a tentativa de buscar uma matemática mais 

formalizada durante esse processo de familiarização com o Ritmática passou a se 

revelar desinteressante. Por consequência, os membros do grupo passaram a in-

teragir com o micromundo sem exibir qualquer sinal de sintonicidade (corporal, cul-

tural ou do ego). Entretanto, durante essas tentativas, um dos participantes, por 

apresentar algum conhecimento de teoria musical, começou a explicar para sua 

parceira na dupla a semelhança entre algumas razões, criadas durante a manipu-

lação do micromundo, com estruturas presentes em certos ritmos familiares para a 

cultura ocidental como, rock, samba ou valsa. Essa observação acabou por germi-

nar as sintonicidades corporal e cultural que até então estavam ausentes. Perce-

bendo isso, a mediadora, interessada no feedback produzido, passou a estabelecer 

novas atividades que fermentassem novas reações sintônicas. Uma dessas ativi-

dades foi a elaboração de ritmos, executados simultaneamente pelas duas boli-

nhas, que agradassem, de alguma forma, cada dupla. Neste trabalho, a execução 
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simultânea de dois ou mais ritmos será chamada de polirritmos. Outra atividade foi, 

a partir de certo ritmo, elaborar um outro que mantivesse a combinação de sons, 

mas que, ao ser executada, fosse percebida de forma mais lenta. 

Apesar de, nas primeiras tentativas, ter havido forte vinculação das relações 

de mínimo múltiplo comum à elaboração de ritmos, a orientadora vislumbrou a po-

tencialidade de esse micromundo conduzir seus participantes a procurar represen-

tações multissensoriais de conceitos matemáticos relacionados à razão e propor-

ção. Essa percepção se deveu ao envolvimento dos participantes ao criarem ritmos 

que fossem significativamente envolventes para eles. 

Todavia, essa versão do micromundo apresentava certos limites que, se-

gundo nossa visão, conduziam ao desvio de seu objetivo principal. Um desses limi-

tes se deve a essa versão privilegiar aspectos mais visuais, em detrimento de as-

pectos sonoros. 

Foi durante essa etapa que decidimos promover algumas modificações 

nessa primeira versão do Ritmática, para provocar o aparecimento de uma apren-

dizagem mais sintônica dos conceitos de razão e de proporção. 

Outro limite apresentado nessa primeira versão do Ritmática, que inviabili-

zava certas atividades, diz respeito à falta de sincronia entre a emissão do som da 

batida e o surgimento da bolinha na tela. Essa dessincronia fez com que desistís-

semos de averiguar nossas regras para previsões dos “encontros” entre as boli-

nhas. Atribuímos a dessincronia a um problema técnico: a primeira versão havia 

sido desenvolvida usando o sistema Macintosh, mas implementado com o sistema 

Windows. Outro problema foi a semelhança entre os sons das duas bolinhas que 

prejudicou sua identificação por meio da audição apenas. Além disso, essa primeira 

versão não permitia o salvamento dos ritmos. Assim, não poderíamos, durante a 

atividade, obter os ritmos anteriormente concebidos, a menos, que nos lembrásse-

mos das razões escolhidas. Esses problemas motivaram nossa migração para ou-

tro recurso computacional, uma versão da linguagem de programação Logo, cha-

mada Imagine. 
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3.2  Versão 2: O Ritmática reprogramado em Imagine 

3.2.1 A arquitetura 

Os problemas técnicos aliados à necessidade de promover melhorias no mi-

cromundo Ritmática nos conduziram à sua segunda versão, desta vez, programada 

em linguagem Imagine, que permitiu sanar a falta de sincronicidade entre sons e 

imagens. Além disso, essa linguagem possibilitaria elaborar um executável que pu-

desse ser disponibilizado de forma gratuita, garantindo que o uso do Ritmática 

fosse mais facilmente compartilhado. 

Essa segunda versão já apresentou um mecanismo que permitiu salvar e 

resgatar certa quantidade de polirritmos9. Além dessa alteração, a fim de garantir 

que os usuários desse micromundo não ficassem tentados a relacionar a execução 

dos ritmos com processos de contagem ou com tentativas de se estabelecer regras 

que previssem o instante de encontro entre as bolinhas (associado aos números 

da régua), decidimos retirar a régua com seus números e, no lugar, mostrar os 

intervalos de tempo por meio de barras verticais. A distância entre as barras poderia 

ser encurtada ou alongada, permitindo que na tela do computador fossem repre-

sentadas mais ou menos bolinhas. Embora o espaçamento entre as barras demar-

cadoras de tempo pudesse ser alterado, durante a programação, ficou estabelecido 

que o intervalo de tempo entre duas barras corresponderia sempre a um segundo. 

A Figura 5 mostra a apresentação da janela principal da segunda versão do Ritmá-

tica. 

                                            
9 Por ser disponibilizada a versão executável do micromundo, o mecanismo de salva e resgate só 
funciona durante o uso do software Imagine. Ao encerrá-lo, os ritmos salvos são perdidos. 
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Figura 5: Tela principal da segunda versão do Ritmática, agora programado em Ima-

gine. 

Também foram introduzidos sons distintos para cada ritmo. Esses sons (ti-

pos de tambores, de guitarras, de pianos, de instrumentos de sopro, etc.) foram 

escolhidos dentro de uma galeria disponibilizada pela linguagem de programação. 

Comparada à versão anterior, a interface nos pareceu mais simples e mais 

flexível, permitindo que o usuário, após elaborar três ritmos distintos, pudesse exe-

cutá-los individualmente, ou escolhesse dois entre eles ou, simultaneamente, os 

três. 

A Figura 6 mostra a aparência da tela principal dessa versão do Ritmática, 

quando escolhemos para tocar os ritmos b1 e b2, simultaneamente, acionando o 

botão “b1 e b2”. 
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Figura 6: Tela principal da segunda versão do Ritmática, onde aparecem as bolinhas 

azuis e vermelhas quando se aciona o botão “b1 e b2” 

Analogamente à primeira versão, o ritmo b1 (1:1) indica que a cada uma 

unidade de tempo, uma batida é ouvida, representada, graficamente, pelo apareci-

mento da bolinha azul. 

Já o ritmo b2 (2:5) indica que duas unidades de tempo são divididas em cinco 

subintervalos iguais, demarcados por batidas, que são representadas pelo apare-

cimento de bolinhas vermelhas. 

Para ouvi-los, o participante pode acionar com o mouse do computador os 

botões dispostos no canto superior esquerdo da janela. Esses botões são: 

 b1: toca apenas o ritmo b1. 

 b2: toca apenas o ritmo b2. 

 b3: toca apenas o ritmo b3. 

 b1 e b2: os ritmos b1 e b2 são tocados simultaneamente. 

 b1 e b3: os ritmos b1 e b3 são tocados simultaneamente. 

 b2 e b3: os ritmos b2 e b3 são tocados simultaneamente. 
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 b1 e b2 e b3: os ritmos 1, 2 e 3 são tocados simultanea-

mente. 

O botão         permite que a execução do(s) ritmo(s) seja interrompida (“stop”). 

Já o botão      faz com que as representações gráficas das bolinhas sejam 

reiniciadas. 

Ainda com relação à Figura 6, abaixo à esquerda, há um ícone indicando um 

botão deslizante. Ao comandá-lo com o mouse, é possível encurtar ou alongar os 

espaços entre as linhas, que são referências para contagem de tempo, permitindo 

que o usuário do micromundo visualize uma maior ou menor quantidade de boli-

nhas na tela do computador. A Figura 7 mostra os mesmos ritmos mostrados na 

Figura 6, mas com menor espaçamento entre os traços verticais. 

 

Figura 7: Os mesmo ritmos mostrados na figura anterior, mas, dessa vez, com espa-

çamento menor entre as linhas demarcatórias dos intervalos de tempo. 

Para guardar esse ritmo, ou qualquer outro, em uma memória no interior do 

micromundo, é suficiente acionar o botão “salve ritmos”. 

Caso seja necessário resgatar algum ritmo salvo, foi criado o botão “Ritmos 

”. Ao acioná-lo, o micromundo mostra uma nova janela, em que é possível visu-

alizar os ritmos armazenados. Nessa e na próxima versão, apenas oito ritmos po-

dem ser salvos. 
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A Figura 8 mostra a janela aberta no Ritmática quando o botão “Ritmos” é 

acionado. 

 

Figura 8: Exemplo de galeria de ritmos salvos. 

Caso o usuário necessite ouvir cada um deles, a fim de relembrá-los, basta 

clicar sobre o ritmo - no caso ilustrado, foi acionado o primeiro ritmo, em que se 

percebe uma coloração diferente - e fazer uso dos botões mostrados no retângulo 

azul. 

O botão “Limpar ritmos” permite que os ritmos salvos sejam excluídos da 

galeria de armazenamento. O botão “Voltar”, por sua vez, direciona o micromundo 

à tela principal. 

3.2.2 Testando a 2ª versão 

A fim de testar nossa segunda versão do Ritmática, foi realizada uma ativi-

dade, de aproximadamente 90 minutos, com 14 alunos do 2º semestre de licencia-

tura em Matemática do Instituto Federal de São Paulo. Sobre esses participantes, 

foram notados desníveis em relação às suas compreensões matemáticas. Dois de-

les demonstraram possuir algum conhecimento musical, embora um deles tocasse 

um instrumento musical. As tarefas foram apresentadas, explicadas e propostas 
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em um telão, e, posteriormente, executadas em computadores pessoais dos estu-

dantes. Cada sujeito tinha acesso a um computador. Entretanto, por afinidades, 

eles foram compartilhando seus resultados aos pares ou trios, com exceção de três 

deles que preferiram trabalhar individualmente. 

 Uma vez que essa primeira atividade com o micromundo visou a testar a 

validade de suas ferramentas, não houve gravação em vídeo. Todavia, dados refe-

rentes a esse teste foram registrados em notas de campo elaboradas durante a 

aplicação e por meio de relatos dos pesquisadores, gravados em vídeo, imediata-

mente após a sessão. 

 Inicialmente, o micromundo foi apresentado de forma bastante sucinta, sem 

que fossem fornecidas informações prévias sobre sua manipulação. Foi explicado 

apenas que aquele seria um primeiro teste de uma ferramenta digital, em processo 

de desenvolvimento, que visaria a explorar conceitos matemáticos usando ritmos, 

sem que fossem citados os conceitos de razão ou de proporção. 

Como se tratava de uma atividade com enfoque tanto visual quanto sonoro, 

os indivíduos ouviam seus próprios ritmos por meio de fones de ouvido, que eram 

retirados nas ocasiões em que eles queriam compartilhar seus resultados. 

 A primeira tarefa a ser realizada foi construir ritmos mais rápidos ou mais 

lentos que o primeiro ritmo fornecido, 1:1. Essa tarefa se mostrou bastante simples 

e foi executada com facilidade pelos participantes. Destaque deve ser dado ao fato 

de a maioria ter usado o número 2 para testar seus ritmos (estratégia “Dobrar ou 

reduzir à metade” descrita por Hart,1978, 1981, 1984). De início, muitos resolveram 

tentar multiplicar os dois números por 2, tornando o ritmo 1:1 em 2:2, o que, evi-

dentemente, não altera o andamento do ritmo. Como segunda tentativa, eles testa-

ram o número 2 em apenas um dos termos da razão, ora colocando 2:1, ora colo-

cando 1:2. Após esses procedimentos, os estudantes associaram, corretamente, o 

primeiro número ao intervalo de tempo e o segundo número à divisão desse inter-

valo, fixado pelas imagens das bolinhas e dos sons (batidas). Concomitantemente, 

alguns sujeitos começaram a empregar os termos “razão” e “proporção” em seus 

diálogos com os parceiros e em suas tentativas de justificar as escolhas numéricas. 

A diferença com relação aos níveis de compreensão matemática começou a ser 
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evidenciada nessa primeira atividade, em que alguns estudantes identificaram fa-

cilmente o significado matemático da relação entre os números a:b. 

 Para a segunda tarefa, dois ritmos separados foram gerados e mostrados. 

Para a bolinha azul, o ritmo foi dado por 1:1 e, para a bolinha vermelha, 1:2. A 

seguir, foi pedido aos participantes que construíssem um terceiro ritmo, executado 

pela bolinha amarela, que fosse mais rápido que a bolinha azul e mais lenta que a 

bolinha vermelha. Apesar de ser uma tarefa que levou mais tempo para ser reali-

zada, a maioria conseguiu executá-la com sucesso. Nessa tarefa, alguns estudan-

tes começaram a expressar seu envolvimento por meio de ações corporais, princi-

palmente gestos semelhantes aos empregados por regentes de orquestras, além 

de batidas com as mãos nos tampos das mesas. Posteriormente, ao tocar os três 

“instrumentos” simultaneamente, caso o participante gostasse do ritmo criado, foi 

explicado como eles poderiam salvar esse ritmo no interior do micromundo.  

Aproveitando os resultados obtidos nessa tarefa, foi proposto um novo de-

safio: a partir desse polirritmo obtido (por exemplo, 1:1 para bolinha azul, 1:2 para 

a vermelha e 2:3 para a amarela), como reproduzi-lo mais rápida ou mais lenta-

mente? Em geral, houve um envolvimento bastante ativo por parte dos sujeitos. 

Entretanto, nessa atividade, notou-se que três participantes começaram a perder o 

interesse. Atribuímos essa queda de envolvimento à falta de compreensão mate-

mática envolvida nas tarefas e ao fato de os desafios terem sido colocados sem 

que houvesse tempo hábil para que esses participantes pudessem refletir sobre o 

que estavam fazendo. Novamente, os sujeitos que conseguiram êxito na tarefa usa-

ram a estratégia de dobrar, ora os dois números da razão, ora só o primeiro, ora só 

o segundo.  

A seguir, foi proposta uma terceira tarefa: sem que os participantes vissem 

a tela de um computador, dois ritmos: 1:1 e 2:3 foram executados. Em sequência, 

foi pedido que eles reproduzissem esses ritmos em seus respectivos micromundos. 

A ideia era investigar se os participantes poderiam decompor um polirritmo, experi-

enciado somente pela audição, em ritmos individuais. Nessa atividade, estávamos 

particularmente interessados em identificar sinais de sintonicidade corporal, ou 

seja, identificar suas tentativas em reproduzir os polirritmos usando seus próprios 

corpos e não apenas o software.  
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Embora algumas duplas, eventualmente, tivessem conseguido reproduzir o 

polirritmo, essa tarefa revelou um nível de dificuldade elevado. Em seus relatos, os 

orientadores dessa atividade sugeriram que talvez tivesse sido melhor escolher um 

polirritmo no qual o mesmo intervalo de tempo fosse selecionado para os ritmos, 

como o polirritmo 1:1 e 1:3. Após certo intervalo de tempo, essas duplas foram 

convidadas a tocar seus polirritmos para verificar se houve de fato uma identidade 

com aquele proposto. Nesse momento um dos participantes comentou o quanto foi 

difícil separar as duas batidas. Na opinião dele, poderia ser muito mais fácil se as 

pessoas tivessem formação musical. De fato, dentre os participantes, havia uma 

dupla na qual um membro tocava um instrumento musical e que conseguiu repro-

duzir o polirritmos, mas, segundo seu próprio relato, não com a facilidade que seu 

colega havia previsto. Considerando as ações desenvolvidas na resolução dessa 

tarefa, notamos que algumas duplas - a dupla “musical” foi uma dessas - chegaram 

a se envolver fisicamente, enquanto tentavam reproduzir os ritmos usando o sof-

tware. Entretanto, observou-se que a maioria usou a estratégia de tentativa e erro, 

simplesmente trocando os inputs para b1 e b2 e ouvindo-os a fim verificar o êxito 

ou não de suas ações. 

Por fim, a última proposta foi: dado o ritmo 1:1, associado às bolinhas azuis, 

encontrar outro ritmo, associado às vermelhas, de tal forma que, para cada quatro 

bolinhas azuis, haja sete bolinhas vermelhas. Segundo as notas de campo, apa-

rentemente a tarefa pode não foi bem explicitada e detalhada. Houve muita dificul-

dade em executá-la com sucesso e poucos compreenderam que, ao fim do inter-

valo no qual as quatro bolinhas azuis apareciam, a quarta bolinha azul deveria coin-

cidir com a sétima bolinha vermelha. Assim, concluímos que haveria necessidade 

de explicar melhor para os participantes os contornos dessa tarefa, enfatizando que 

deveria ser executada de tal forma que a quarta batida da bolinha azul coincidisse 

com a sétima batida da bolinha vermelha. Acreditamos que essa atividade, por ser 

de difícil compreensão e execução, foi a responsável pela perda de interesse de 

alguns participantes, apesar de a maioria dos participantes ter demonstrado envol-

vimento com a atividade. Não percebendo a perda de interesse durante o encontro, 

os orientadores dessa sessão ainda propuseram uma nova atividade: a partir do 

ritmo 3:7 para as bolinhas azuis, foi pedida a construção de um segundo ritmo para 

as bolinhas vermelhas de tal forma que, para quatro bolinhas azuis, houvesse 3 
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bolinhas vermelhas. Assim como no caso anterior, a tarefa se mostrou muito com-

plexa e não houve execução com êxito. Como ponto positivo, a interface do micro-

mundo se mostrou bastante familiar aos estudantes, não revelando qualquer con-

tratempo. 

3.3 A notação no micromundo Ritmática versus a notação musical 

3.3.1 A notação musical 

As razões utilizadas nas elaborações dos ritmos no micromundo Ritmática 

não guardam identidades com as notações empregadas em teorias musicais. 

Uma composição musical, representada simbolicamente em uma partitura, 

é dividida em uma série de agrupamentos de notas, cuja execução dura certo in-

tervalo de tempo. Cada uma dessas divisões é denominada compasso. Por sua 

vez, o compasso é subdividido em outros intervalos de tempo, preenchidos por 

sons ou pausas. 

As durações dos sons são representadas por símbolos, individualizados por 

nomes, aos quais se associam números. Esses números estão relacionados com 

as durações dos sons. O esquema a seguir mostra alguns símbolos e números 

associados às durações dos sons. 
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Nome Símbolo Representação gráfica da relação entre as durações Número 

Semibreve   1 

Mínima 
  

2 

Semínima 

  
4 

Colcheia 

  

8 

Semicol-

cheia  
 

16 

Fusa 

  

32 

Semifusa 

  

64 

Figura 9: Quadro mostrando a relação temporal entre as notas musicais 

Exemplos de como se deve interpretar essa simbologia. 

1) A semibreve é convencionada como unidade de tempo. Logicamente, sua 

execução dura uma unidade de tempo, que pode ser 1 segundo ou 2 segun-

dos e assim por diante. 

2) A execução de uma mínima dura a metade do tempo de uma semibreve. 

Logo, duas mínimas apresentam a mesma duração de uma semibreve. 

3) A execução de uma semínima dura metade de uma mínima. Logo, duas se-

mínimas apresentam a mesma duração de uma mínima e, por consequên-

cia, quatro semínimas apresentam a mesma duração de uma semibreve. 

As representações dos compassos que na partitura são demarcados por barras 

verticais são feitas por meio de frações, a/b ou a:b. 

O numerador indica a duração do compasso em sons distintos (pulsos ou bati-

das). O denominador indica qual será o som empregado como referência de tempo 
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para o pulso. Por exemplo, o compasso 3/4 ou 3:4 (leia-se “três por quatro”) indica 

que cada compasso será equivalente a três sons (numerador) cuja duração é dada 

pela semínima (número 4). Nesse compasso, a semínima passa a ser a unidade 

de tempo. 

Em uma partitura, o compasso três por quatro é assim representado: 

 

 

Figura 10: Compasso 3 por 4 

Para exemplificar, a próxima figura mostra um trecho de uma música em com-

passo 4 por 4. 

 

Figura 11: Trecho de uma composição musical em compasso 4 por 4 

Observação: a localização da semínima na pauta indica a nota musical (do, 

ré, mi, fá...) que, para esse tópico de nosso trabalho, não é relevante. A convenção 

que relaciona cada espaço da partitura (linha ou entre linhas) a uma nota musical 

é dada pela clave. Nesse nosso exemplo, foi empregada a clave de sol:  

3.3.2 A notação no micromundo Ritmática 

Como dissemos a notação no micromundo Ritmática não guarda identidade 

com a notação musical. No Ritmática, as razões indicadas por “a:b”, indicam que 

“a” unidades de tempo serão divididas em “b” intervalos de regulares de tempo, 

delimitados por batidas. Por exemplo, ao se conceber o ritmo 1:2, temos que cada 

unidade de tempo - demarcada por barras verticais e com duração de 1 segundo 

_- será dividida em 2 subunidades de tempo, demarcadas por batidas. 

1 compasso 1 compasso 1 compasso 
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Ou ainda, o ritmo 3:5 significa que o intervalo de tempo de 3 unidades será 

dividido em 5 subintervalos de tempo demarcados por batidas. Já 5:4 indica que 5 

unidades de tempo terão 4 subintervalos iguais. A Figura 9 mostra a tela principal 

desses ritmos sendo executados simultaneamente na segunda versão do Ritmá-

tica. 

 

Figura 12: Os ritmos 1:2, 3:5 e 5:4 no micromundo Ritmática (2ª versão) 

Devido à diferença entre as interpretações relacionadas às notações na te-

oria musical e no Ritmática, além das limitações impostas pela própria linguagem 

de programação, decidimos não aproximar, nas representações (sonoras ou gráfi-

cas), o Ritmática e a linguagem musical. Dessa maneira, definimos que os encon-

tros das bolinhas não seriam enfatizados por nenhuma nova representação gráfica 

ou por qualquer reforço sonoro. Assim sendo, todas as batidas ouvidas nos ritmos 

no Ritmática seriam feitas por sons de mesma intensidade e representadas por 

bolinhas de mesma dimensão. Não há, por exemplo, o chamado “tempo forte” como 

ocorre em música, o qual, geralmente, demarca o início do compasso. 
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3.4 Versão 3: O Ritmática da 2ª versão com algumas modificações 

3.4.1 A arquitetura 

A partir do teste que realizamos com a segunda versão do Ritmática, nota-

mos que o micromundo já se apresentava bastante satisfatório. Nosso foco passou 

a ser uma adequação nas atividades relacionadas com a apresentação dos concei-

tos de razão e de proporção por meio de representações sonoras. Entretanto, re-

solvemos introduzir pequenas alterações para aperfeiçoar a relação entre o usuário 

e o micromundo.  

Uma de nossas preocupações era a possível interpretação equivocada que 

o participante pudesse fazer com relação à batida e ao aparecimento da bolinha na 

tela. O segundo número da razão escolhida (a:b) diz respeito ao número de subin-

tervalos idênticos (b) que cabem dentro do intervalo de tempo (a), ou seja, nessa 

notação, “b” não é o número de bolinhas, mas o número de subintervalos de tempo. 

A fim de enfatizar que a divisão ocorre em relação ao intervalo de tempo escolhido 

(o número “a” da relação a:b), foi introduzida uma nova representação gráfica para 

o micromundo. As bolinhas foram unidas por traços contínuos e horizontais que 

percorriam a janela, à medida que o ritmo fosse posto para tocar. A figura 10 mostra 

a nova aparência da janela com essa modificação introduzida.

 

Figura 13: O ritmo 2:3 

Intervalo de tempo igual a 2 

Ritmo 2:3 

3 subintervalos iguais 
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Além disso, a fim de poder acompanhar visualmente as batidas de mais bo-

linhas, colocamos um cursor que, ao ser acionado, pode rolar a tela preta, mos-

trando mais divisões. O avançar ou retroceder da tela também poderia ser conse-

guido usando os botões       ou       . 

Também, para facilitar a operação de alteração dos números no interior das 

caixas dos ritmos, foram introduzidos, ao lado de cada ritmo, botões com figura de 

lixeira que permitem que os participantes limpem os números que se encontram 

nas caixas com apenas um clique.  

 

Figura 14: Os botões com a figura de lixeira permitem que o usuário limpe com ape-

nas um clique os conteúdos das caixas. 

Por fim, disponibilizamos mais um passo a ser executado quando o usuário 

desse micromundo aciona o botão “salve ritmos”. Após o clique, aparece uma pe-

quena janela na qual se solicita que o usuário dê um nome ao ritmo criado. 

 

Figura 15: Ao salvar um ritmo, o usuário é convidado a nomeá-lo 
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 Na galeria dos ritmos salvos, também instalamos um botão com a palavra 

“Deleta” abaixo de cada ritmo salvo. 

Dessa forma, ao acessar a galeria dos ritmos salvos, o participante reconhece 

o ritmo pelo nome, além de poder executar ou deletar apenas o ritmo selecionado. 

 

Figura 16: Galeria de ritmos salvos. O ritmo que aparece em verde mais escuro é o 
selecionado. 

 

3.4.2 As atividades programadas para exploração dos conceitos de ra-

zão e de proporção no Ritmática versão 3 

A fim de testar as possibilidades e a viabilidade dessa ferramenta digital, 

concebida para promover aprendizagem sintônica dos conceitos de razão e de pro-

porção, empregando estímulos sonoros e visuais, foram estabelecidas sete ativida-

des (detalhadas adiante) para exploração do micromundo Ritmática, segundo cri-

térios descritos em nossa fundamentação teórica. 
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Nossa primeira aplicação dessa nova versão foi feita com nove membros do 

TecMEM divididos em três duplas e um trio. 

As duplas e o trio realizaram suas atividades em computadores, nos quais o 

Ritmática já se encontrava instalado, e os participantes de cada dupla conferiam 

suas operações no micromundo por meio de fones de ouvidos compartilhados entre 

eles. A única exceção foi o trio que realizou suas atividades sem a utilização de 

fones de ouvidos. 

As atividades foram conduzidas pelo autor deste trabalho e sua orientadora, 

conjuntamente. Para a terceira atividade, foi utilizado um computador à parte, no 

qual um polirritmo foi tocado para que os participantes apenas ouvissem, sem saber 

como era composto. As sessões ocorreram em um único encontro, com duração 

de, aproximadamente, duas horas. Para cada atividade, cada dupla recebeu uma 

folha de papel em que as tarefas estavam descritas. Nessa folha, eles poderiam 

registrar suas respostas, além de elaborar suas justificativas. Essas folhas foram 

recolhidas para, posteriormente, analisarmos eventuais alterações que ainda pu-

déssemos introduzir a fim de aperfeiçoar nosso micromundo e nossas atividades. 

A próxima figura mostra uma dessas folhas. 
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Figura 17: Modelo de uma folha de atividade  

A seguir, vamos detalhar as atividades programadas, suas finalidades e al-

guns comentários a respeito do que podemos observar quando aplicamos nosso 

teste final aos nove membros do TecMEM. 
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1) Começando com 1... 

Para que os participantes se familiarizassem com as ferramentas do Ritmá-

tica, além de estimular a percepção do significado de cada um dos números da 

razão “a:b” em nosso micromundo, elaboramos a seguinte atividade. 

 

Nos computadores dos participantes, o ritmo b1, associado à bolinha azul, 

já foi preenchido com 1:1. 

Os pedidos solicitados foram: 

a) Acione o botão para tocá-lo. Ouça e veja. Para interromper o ritmo, use o 

botão        . Para limpar, acione o botão          

 

b) Com a primeira caixa de ritmo b2 fixado com o número 1, escolha diferentes 

valores para a segunda caixa desse ritmo.  

Acione o botão  

 

c) Agora, com a segunda caixa de ritmo b3 fixado com o número 1, escolha 

valores para a primeira caixa.  

Acione o botão  

 

Após essa familiarização, havia as seguintes perguntas escritas na folha: 

 Qual a função dos números inseridos na primeira caixa de um ritmo?  

 E os números na segunda? 

 

d) Experimente os três ritmos usando   

Caso você goste de algum ritmo criado, use o botão                   para nomear 

e armazenar os ritmos.  

Para ver e ouvir os ritmos salvos, clique no botão                    . A seguir, 

selecione uma das caixas verdes e use os botões para tocar os ritmos que quiser. 

Para ouvir os ritmos salvos, selecione uma das caixas verdes e use os botões 
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para tocar os ritmos que quiser. 

Intenções epistemológicas 

 Esta atividade foi estruturada de forma a encorajar uma investigação siste-

mática das variáveis que podem ser controladas pelo usuário. No item a, especifi-

camos o ritmo 1:1 que, para nós, representa um ritmo básico, por ser o mais sim-

ples, uma vez que é constituído de ser uma batida para cada intervalo. 

 No item b, a ideia era que os alunos explorassem os efeitos sonoros e visuais 

de ritmos nos quais a primeira caixa de b2 era sempre 1. Dessa maneira, quisemos 

enfatizar a divisão da unidade de tempo em partes iguais. Como efeito secundário, 

despertar nos participantes a propensão a tornar o ritmo mais rápido. 

 Por fim, no item c, ao fixarmos na segunda caixa de b3 o número 1, estamos 

fixando o número de batidas e sugerindo que se altere o intervalo de tempo. Como 

no caso anterior, trata-se de uma tentativa de despertar nos participantes a tendên-

cia a retardar o ritmo. 

 Informalmente, nossa intenção é de que os participantes percebam sensori-

almente a razão entre o intervalo de tempo e o número de batidas, com ênfase nos 

recursos visuais e auditivos em como o intervalo de tempo é dividido em uma serie 

de partes iguais. 

 Além de ter como objetivo a familiarização com as ferramentas do micro-

mundo e da percepção do significado dos números inseridos em cada casa, essa 

atividade - especialmente no item d - faz uma tentativa de promover a sintonicidade 

corporal e cultural dos participantes, uma vez que os leva a qualificar o polirritmo 

dentro de critérios pessoais, como gostar ou não gostar e identificar ou não o polir-

ritmo com ritmos culturalmente reconhecidos. Diferente dos itens anteriores, nesse 

item, privilegiamos o feedback auditivo. 

Nossas observações: Nessa atividade, notamos um forte envolvimento dos partici-

pantes com o micromundo. Uma das duplas, antes mesmo de ler as instruções 

programadas, iniciou a familiarização por conta própria, procurando, de maneira 

bastante empolgada, identificar a função de cada ferramenta. Apenas uma das du-

plas, imediatamente após finalizar a atividade, solicitou que entregássemos a folha 
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referente à segunda atividade. Os demais participantes, mesmo após o término das 

tarefas, preferiram testar novos ritmos até encontrar algum que os agradasse. Foi 

possível notar de forma bastante clara a sintonicidade corporal de duas das duplas 

durante esse processo. Acreditamos que a finalidade principal dessa atividade, a 

familiarização com as ferramentas do micromundo, foi plenamente atingida.  

2) Criando ritmos em Ritmática... 

Essa segunda atividade teve a finalidade de checar se os participantes atri-

buíram valores para os números “a” e “b” para a razão “a:b”, de modo que conse-

guissem superar certos desafios propostos, além de potencializar ainda mais as 

ferramentas desse micromundo. 

Nos computadores dos participantes, o ritmo b1 para a bolinha azul estava 

indicado por 1:1. 

Atividades propostas:  

a) Crie um ritmo b2 para a bolinha vermelha, de modo que toque mais rá-

pido que o da bolinha azul. 

b) Crie um ritmo b3 para a bolinha amarela de modo que toque mais lento 

que a bola vermelha, porém mais rápido que a bolinha azul. 

Se gostou, salve os ritmos. 

 

Há várias respostas possíveis para essa atividade, bastando o participante 

aumentar ou diminuir os números na primeira ou segunda caixinha dos ritmos, Caso 

os estudantes, ao interagirem com o Ritmática durante a atividade 1, reconheçam 

que ao aumentar o número da segunda caixa (número de bolinhas) o ritmo torna-

se mais acelerado, e que, aumentar o número da primeira caixa (intervalo de 

tempo) torna-o mais lento. Nossa expectativa foi de que os participantes superariam 

essa atividade com alguma facilidade. 

Um resultado possível e esperado para o item b (elaborar um ritmo mais 

rápido que 1:1) seria estabelecer para b2 o ritmo 1:2, aplicando a estratégia de 

dobrar. Uma vez que nossa expectativa foi de que os alunos operariam com núme-

ros inteiros, essa escolha para b2 resultaria em um impasse na tarefa seguinte que 

seria elaborar o ritmo b3 de modo que seja mais rápido que b1 e mais lento que b2. 

Nessa circunstância, o indivíduo teria que escolher para a segunda caixa de b3 um 
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número maior que 1 e menor que 2. Acreditamos que, se assim procedesse, o usu-

ário tenderia a voltar para b2, escolhendo outro número inteiro para a segunda 

caixa, diferente de 2. Cabe ressaltar que o Ritmática aceita que sejam inseridos 

números não inteiros nas caixas, notando os números com ponto no lugar de vír-

gula. Todavia, não desejamos que as atividades sejam tão demasiadamente sofis-

ticadas que possam atrapalhar nossas intenções primordiais com relação à objeti-

ficação dos conceitos de razão e de frações equivalentes, além de privilegiar a sin-

tonicidade durante a interação com o Ritmática. Nesse sentido, trabalhar com nú-

meros não inteiros nas caixas introduziria uma dificuldade que nos afastaria de nos-

sas metas. Nesse sentido, combinamos que não iríamos alertar os participantes 

sobre a possibilidade do uso de números não inteiros nas caixas dos ritmos. Resul-

tados colhidos em nossos ciclos de testes apontaram que, espontaneamente, os 

alunos inseriram apenas números inteiros nas caixas. 

 

Intenções epistemológicas 

 Ao conceber essa atividade, fizemos uma tentativa de nos aproximar de al-

gumas premissas de Papert a respeito das qualidades que devem estar incorpora-

das em um micromundo. Em particular, o princípio de que, para se ensinar um novo 

conceito, é necessário relacioná-lo com algo que o indivíduo já conhece. Nesse 

sentido, nossa expectativa é de que o estudante já tenha noção do significado de 

ritmo mais rápido ou mais lento que outro. Além disso, Papert afirma que o novo 

conhecimento deve ser apropriado pelo indivíduo, para que possa construir algo 

novo com ele, para que possa brincar com ele. Dessa forma, esperamos que, ao 

participarem dessa atividade, os estudantes possam expressar a velocidade dos 

ritmos por ações corporais que sejam divertidas e lúdicas. 

Nessa atividade, os desafios foram colocados em termos mais musicais do 

que matemáticos, evitando o uso de termos específicos do universo da Matemática 

como, razão e proporção, e deixando de introduzir referências para operações par-

ticulares. Nesse sentido, preferimos privilegiar uma linguagem relacionada apenas 

a tempos dos ritmos, isto é, neste momento, os recursos semióticos de objetificação 

que disponibilizamos visam a trazer sintonicidade corporal para o primeiro plano. 
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Dessa forma, esperamos que os alunos “sintam” os ritmos em suas ações e come-

cem a conectá-los com as relações formalizadas numericamente nas caixas dos 

ritmos. 

Cabe aqui levantar mais uma questão referente à escolha de expressar os 

ritmos sob forma t/N e não N/t. Como já salientamos anteriormente, o usual seria 

expressar o ritmo na forma de velocidade, N/t. Se expressássemos o ritmo dessa 

forma, a maior fração corresponderia à maior velocidade do ritmo e, por consequên-

cia, a menor fração, ao ritmo mais lento. Todavia, para estimular a elaboração de 

pensamentos multiplicativos, decidimos que poderia ser mais interessante aos alu-

nos que eles associassem a fração de tempo entre cada bolinha com a velocidade 

do ritmos. Portanto, contrariamente ao esperado para o conceito de velocidade, 

neste micromundo, o ritmo 1:3 (menor fração) é mais rápido que 1:2 (maior fração), 

ou seja, quanto mais se dividir o intervalo de tempo, mais rápido se torna o ritmo. 

 

Nossas observações: Os termos “mais rápido” ou “mais lento”, apesar de não se-

rem inteiramente corretos, tendo em vista que estamos nos referindo ao aumento 

ou redução da frequência (número de bolinhas por unidade de tempo), foi escolhido 

e mantido para tentar aproximar nossas instruções do repertório comum das pes-

soas. Todos intuem o significado de cantar mais rápido ou mais lento, dançar mais 

rápido ou mais lento, batucar mais rápido ou mais lento. De antemão, pensávamos 

que essa atividade seria entendida e realizada de forma bastante simples e rápida. 

Entretanto, não observamos isso com duas duplas. Elas, de início, tiveram dificul-

dade em entender qual o significado de “tocar mais rápido”. Identificamos que essa 

dificuldade está relacionada com o fato de que, na tela, nenhuma bolinha passa à 

frente da outra. Nenhuma tem uma velocidade maior de percurso na tela. Para es-

sas duplas, foi preciso explicar que a rapidez está relacionada com o maior número 

de batidas de uma bolinha em um intervalo de tempo. Em outras palavras, está 

relacionada à frequência das batidas. Após compreender esse significado, uma das 

duplas teve dificuldade em verificar se o ritmo criado por eles para a bolinha ver-

melha era, de fato, mais rápido que o da bolinha azul. A nosso ver, essa dificuldade 

se deveu à tentativa de se obter essa resposta por meio de observação do surgi-

mento das bolinhas na tela do computador (visual). Quando sugerimos que usas-
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sem a estratégia de comparar as velocidades pelo som, pareceu-nos que eles sen-

tiram maior confiança e puderam comprovar que o ritmo criado era realmente mais 

rápido (com maior frequência) que o proposto para b1.  

 

 

3) Reproduzindo um polirritmo... 

A finalidade dessa atividade foi motivar os participantes a sentir e reproduzir 

os ritmos de forma corporal e não simplesmente no software, enfatizando mais o 

aspecto sonoro que visual, uma vez que nosso micromundo faz uma tentativa de 

explorar conceitos matemáticos de forma multissensorial. Apenas em nosso com-

putador, foi tocado o polirritmo 1:1 e 1:3, não permitindo que os participantes visu-

alizassem os números presentes nas razões.  

Atividades: 

a) Tente encontrar relações numéricas em seu próprio computador a fim de 

reproduzir o que você ouviu. 

Para estimular a criação de outros polirritmos que saíssem do padrão 1:1 e 

1:3, como 4:4 e 4:12 ou 4:1 e 4:3, introduzimos mais uma tarefa nessa atividade. 

b) Conseguiu? Tente tocar o mesmo polirritmo com o número 4 na primeira 

caixa do ritmo b1. 

 

Intenções epistemológicas 

Essa atividade está voltada para certos aspectos das perspectivas de Papert 

e Radford. Esses teóricos atribuem um papel central ao corpo no processo de 

aprender Matemática. Todavia, quando Papert fala em sintonicidade corporal, ele 

está se referindo a uma caraterística (potencial) do meio pelo qual um objeto mate-

mático é representado. Para Radford, independente das formas de representação 

em jogo, o corpo é um elemento mediador no pensamento matemático - uma parte 

consubstancial do pensamento, já que as expressões corporais acontecem ao 

mesmo tempo que as atividades mentais, apoiando-as, modificando-as e auxiliando 

suas elaborações. É importante destacar que, na parte “a” dessa atividade, não foi 

exigido que a velocidade do polirritmo produzido pelos alunos fosse a mesma que 

o a do ritmo tocado no computador. Na parte b, nossa intenção original foi provocar 

a primeira experiência de razões equivalentes, pois, ao especificamos o número 4 
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na primeira caixa de b1, o ritmo idêntico a 1:1, com a mesma velocidade, deve ser 

4:4. Assim, esperamos que os aprendizes percebam que 4:4 é equivalente a 1:1. 

Assim, este atividade se assemelha a uma tarefa relativamente comum no estudo 

de razão e de proporção: 1 está para 1, assim como 4 está para x. 

Nossas observações: Nossa expectativa era de que essa atividade, por usar so-

mente o recurso auditivo, fosse executada com mais dificuldade. Todavia, contrari-

ando essa previsão, pareceu-nos que essa atividade, juntamente com a primeira 

foi a mais fácil entre as demais, sendo executada sem grandes problemas. Mesmo 

a proposta b, que incentivava a percepção de proporção, foi realizada e verificada 

em intervalo de tempo bastante curto. Possivelmente, nessa proposta, porque os 

membros já apresentam envolvimento com diversas áreas de ensino em Matemá-

tica, eles logo perceberam que, para manter o polirritmo b1 1:1 e b2 1:3, iniciando 

b1 com 4, deveriam manter a proporção. Dos quatro grupos, três colocaram como 

resposta b1 4:4 e b2 4:12. Apenas uma dupla colocou b1 4:4 e b2 1:3. 

 Como observávamos todos simultaneamente, não conseguimos perceber se 

essa dupla havia entendido que somente b1 deveria ser modificado ou se foi, de 

fato, uma escolha deles por manter b2 idêntico ao encontrado na tarefa a. 

 

4) Tocando ritmos equivalentes... 

Com essa atividade, propusemos uma forma de envolver mais explicita-

mente os participantes com os conceitos de razão e de proporção. 

As atividades propostas foram: 

a) Em seu computador, coloque o ritmo b1 6:9. Deixe b2 e b3 com suas 

caixas vazias. 

Coloque b1 para tocar. 

 

b) Sem repetir nenhum número, escolha outro par de valores para o ritmo b2 

e outro par de valores para o ritmo b3, de modo que os ritmos b2 e b3 sejam 

idênticos ao ritmo b1.  

Vamos chamar esses ritmos “ritmos equivalentes”. 

Explique como criar ritmos equivalentes. 
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Intenções epistemológicas 

A base dessa atividade reside na criação de um mesmo ritmo por meio de 

razões equivalentes. Considerando que os participantes só podem conferir se 

houve ou não acerto na escolha dos ritmos b2 e b3 como equivalentes a b1, colo-

cando-os para tocar simultaneamente, conjecturamos que, tanto os recursos audi-

tivos quanto os recursos visuais colaborarão no processo da objetificação do con-

ceito de frações equivalentes, por meio da percepção de ritmos iguais. Nas análises 

das interações dos participantes, procuraremos identificar quais operações eles pri-

vilegiam e se a relação multiplicativa entre ritmos equivalentes emerge de forma 

espontânea. Uma vez que, nessa atividade, os valores dos segundo e terceiro rit-

mos foram deixados em aberto, uma estratégia específica de dobrar ambos os va-

lores resultará em respostas corretas. Com os valores 6 e 9 colocados no ritmo b1, 

nossa previsão é que relações escalares aparecerão com mais frequência que as 

relações funcionais – já que, para essa razão, a relação funcional envolve uma 

multiplicação por um número não inteiro (9 = 6 x 1,5). 

 

Nossas observações: Essa atividade é a primeira em que os participantes devem 

justificar a estratégia escolhida, colocando de alguma forma, uma justificativa. To-

dos os grupos justificaram suas estratégias por meio do raciocínio de fração equi-

valente e obtiveram as respostas com certa facilidade. Aqui, novamente podemos 

perceber a influência da formação em Matemática dos participantes. Também no-

tamos que, para verificar se os ritmos criados eram, de fato, idênticos a b1 6:9, os 

grupos privilegiaram o visual, comparando as bolinhas na tela, em detrimento da 

comparação por via sonora. Talvez essa escolha se deva ao fato de a comparação 

dos ritmos pelo visual ser mais rápida e mais inequívoca, quando confrontada com 

a estratégia da comparação pela audição. Diferentemente do que prevíamos, ne-

nhum dos grupos usou a estratégia do “dobro” ou “metade”. Todos encaminharam 

seus raciocínios para a estratégia de fração irredutível, ou seja, notaram que a ra-

zão 6:9 é equivalente à razão 2:3. Voltando nosso olhar para as estratégias de Hart, 

as soluções para suas tarefas clássicas passam pela determinação de um único 

valor. Já em nosso caso, a tarefa imposta é solucionada pela determinação de um 

par de valores relacionados à razão equivalente. Descontando essa diferença, con-

jecturamos que a opção por fração irredutível se aproxima da estratégia escalar, 
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uma vez que a relação foi obtida entre elementos de mesma unidade. Especulamos 

que, provavelmente, eles não tenham dividido o número 6 (intervalo de tempo) por 

3, obtendo 2 (novo intervalo de tempo) e, a seguir, aplicado essa mesma divisão 

para o número 9 (número de batidas), encontrando o número 3 (novo número de 

batidas). Acreditamos que, os participantes, de forma simultânea, perceberam que 

ambos os números da razão 6:9 eram divisíveis por 3, obtendo assim a razão 2:3. 

Para construir ritmos equivalentes, partiram dessa última razão e multiplicaram o 2 

e o 3 por um mesmo número inteiro. 

 

5) Ainda pensando em equivalência... 

Nesta atividade, o foco continuou na equivalência. 

A atividade consistiu em: 

Coloque em b1 o ritmo 6:15. A seguir, preencha a primeira caixa do ritmo b2 

com o número 4 e a primeira caixa do ritmo b3 com o número 20. 

Descubra os valores para as segundas caixas dos ritmos b2 e b3, de modo 

que eles sejam equivalentes ao ritmo b1. 

 

Intenções epistemológicas 

 A finalidade dessa atividade foi praticamente a mesma da atividade 4: incen-

tivar o raciocínio sobre razões e proporções, por meio de ritmos sonoros. Entre-

tanto, procedemos a uma tentativa em que os participantes se desviassem da es-

tratégia do “dobro ou metade” e pensassem uma maneira de obter razões equiva-

lentes que envolvessem multiplicar ou dividir por números não inteiros. Isso ocorreu

  porque a escolha dos números 6:15 para b1, 4:? para o ritmo b2 e 20:? para 

o ritmo b3 não favorece a estratégia funcional, nem a escalar, já que não há um 

número inteiro que relacione 6 com 15 ou 6 com 4. Assim sendo, existe a possibili-

dade de que estratégias que envolvam adição possam ser privilegiadas. 

 

Nossas observações: Todos os grupos deixaram de pensar em ritmos e proporções 

e utilizaram apenas o raciocínio de fração, em especial, o de fração equivalente. 

Encontraram a fração irredutível (2:5) para o ritmo 6:15, depois determinaram os 
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números faltantes nas caixas por simples multiplicação. Apesar da confiança mos-

trada na execução da tarefa, todos conferiram se os ritmos eram, de fato, equiva-

lentes, colocando-os para tocar. 

 

6) Trabalhando com polirritmos... 

Nas atividades 4 e 5, o foco foi em ritmos equivalentes. Dois ritmos são equi-

valentes, quando todas as batidas coincidem no tempo (e na representação visual) 

e no espaço. Matematicamente, podemos afirmar que os ritmos 6:8, 9:12, 12:16 

etc. pertencem à mesma classe de equivalência, 3:4 na forma reduzida, ou seja, 

todos os ritmos citados são equivalentes. Em termos corporais, os ritmos equiva-

lentes são percebidos visualmente e auditivamente de formas idênticas. No caso 

de ritmos equivalentes, é necessário que suas velocidades sejam as mesmas. 

Nessa atividade, nossa intenção foi trabalhar mais sistematicamente com a ideia 

de polirritmo. 

Introduzimos a ideia de polirritmo na seção 1.4, descrevendo-o, de forma 

sucinta, como a execução simultânea de dois ou mais ritmos. Mas o que entende-

mos por polirritmos equivalentes? Sejam dois polirritmos P1 e P2, cada um deles 

estruturados pelos ritmos b1 e b2. Esses dois polirritmos são equivalentes quando 

compartilharem a mesma razão entre as batidas de b1 e as batidas de b2 (tanto 

visual, quanto auditivo), mesmo que suas velocidades não sejam iguais. Em sím-

bolos, os polirritmos serão equivalentes quando: 

(
𝑏1

𝑏2
)𝑃1

= (
𝑏1

𝑏2
)𝑃2

 

Cabe notar que o ritmo b1 de um dos polirritmos não precisa ser equivalente 

ao ritmo b1 do outro polirritmo. O mesmo se aplica para o segundo ritmo, b2 de 

cada polirritmo. Entretanto, para que os polirritmos sejam equivalentes é necessário 

que a proporção entre as razões b1 e b2 seja mantida. 

Por exemplo, sejam os polirritmos: 

 
` b1 1:1 

b2 3:4 
P1 

 b1 1:2 

b1 3:8 

P2 
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Comparando a razão b1 1:1 do polirritmo P1 com a razão b1 1:2 do polirritmo 

P2, nota-se que essas razões não são equivalentes entre si. O mesmo se pode 

dizer quando comparamos b2 do polirritmo P1 com b2 do polirritmo P2, ou seja, a 

razão 3:4 não é equivalente à razão 3:8. 

Entretanto, se compararmos os dois polirritmos segundo nossa classifica-

ção, eles são equivalentes, uma vez que a razão entre b1 e b2 de cada polirritmo 

permanece a mesma. Em números: 

_ para P1 a razão entre b1 e b2 é: (
b1

b2
)P1

=  
1

1⁄

3
4⁄

=  
4

3
. 

_ para P2 a razão entre b1 e b2 é: (
b1

b2
)P2

=  
1

2⁄

3
8⁄

=  
4

3
. 

Ao compararmos os polirritmos P1 e P2, auditivamente, percebemos que P2 

apresenta a mesma cadência de P1, apenas mais acelerada. A comparação visual 

entre P1 e P2 nos leva a concluir que a proporção entre os espaçamentos das 

bolinhas de b1 e de b2 para os dois ritmos é mantida. 
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Figura 18: Os polirritmos P1 e P2 são equivalentes 

 

As tarefas programadas para esta atividade foram: 

a) Em seu computador, escreva os ritmos b1 2:2 e b2 2:3, mas, por en-

quanto, não os coloque para tocar. Preveja quando as bolinhas tocarão 

juntas e explique por quê. 

 

b) Verifique sua resposta, colocando os ritmos para tocar. Salve este polir-

ritmo. Elabore maneiras de tocar este mesmo polirritmo, porém mais ace-

lerado ou mais lento. 

c) Explique como você conferiu se os ritmos criados são, de fato, os mes-

mos polirritmos. 

 

 

Polirritmo P1 

Polirritmo P2 
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Intenções epistemológicas 

Na parte “a” dessa atividade, esperamos que os usuários comecem a asso-

ciar a razão entre batidas com o ciclo de um polirritmo ou, de outra forma, como se 

percebe o intervalo de tempo que o polirritmo se repete. É por isso que indagamos 

sobre encontros entre as bolinhas. É dentro de um ciclo que é possível se investigar 

a proporção entre o número de batidas de uma bolinha em certo intervalo de tempo 

e o número de batidas da outra bolinha, no mesmo intervalo de tempo. Na tarefa, 

pedimos que os alunos previssem os momentos de encontros para este polirritmo 

(b1 2:2 e b2 2:3). A seguir, quando eles colocaram o polirritmo para tocar, observa-

mos se este ciclo de repetição, experienciada de forma sonora, visual ou ambas, 

representou um “sinal” da regularidade associada com este polirritmo, ou seja, um 

meio semiótico que pudesse vir a ser associado com o polirritmo em questão. 

Esperamos que esse sinal colabore na interpretação da parte “b” dessa ati-

vidade, embora seja importante destacar que o feedback visual e sonoro nessa 

parte é mais complicado que no caso de ritmos equivalentes. Na atividade 5, a 

questão era apenas ver ou ouvir coincidências entre as batidas de dois ritmos equi-

valentes, entretanto, na presente atividade, embora polirritmos equivalentes tam-

bém compartilhem uma regularidade em termos de razões entre as batidas de b1 

e de b2, perceptivamente (e matematicamente) essa regularidade pode não ser tão 

imediata. Apesar de tudo, ainda acreditamos que a percepção dessas regularida-

des possa contribuir para o processo de objetificação de equivalências entre ra-

zões, além de contribuir para interiorização de um sentido de sintonicidade corporal 

e cultural para essa propriedade. Além disso, ao se propor a elaboração de polirri-

tmos mais rápidos ou mais lentos, nosso pensamento é que essa tarefa incentive 

o uso de estratégias multiplicativas no lugar de estratégias aditivas. Também pre-

tendemos investigar se os participantes privilegiam mais as ações auditivas ou as 

ações visuais, observando suas sintonicidades corporais. 

 

Nossas observações: Dos quatro grupos, somente um não conseguiu definir corre-

tamente o momento de encontro entre as bolinhas. Sendo assim, esse mesmo 

grupo também não conseguir realizar a contento a parte b dessa atividade. Pensa-

mos que essa dupla pode ter apresentado dificuldade pelo fato de não ter incorpo-

rado a função de cada caixa do ritmo, uma vez que os participantes tinham que 
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prever o momento de encontro, sem tocar os ritmos, ou seja, essa atividade pode 

ter parecido desconectada das demais. Além disso, pareceu-nos que ela ficou 

muito distante da primeira atividade, na qual as funções de cada número na caixa 

foram explicitadas. Os demais grupos acertaram a primeira parte dessa tarefa, sem 

dificuldades. Na segunda parte, um grupo conseguiu elaborar corretamente um po-

lirritmo equivalente mais acelerado e outro mais lento, empregando, respectiva-

mente, a estratégia de multiplicar por dois ora a segunda caixa (número de batidas), 

ora a primeira caixa (tempo). Outro grupo conseguiu elaborar um polirritmo equiva-

lente mais rápido usando a mesma estratégia do grupo anterior, multiplicando por 

dois o número da segunda caixa (número de batidas) (b1 2:4; b2 2:6). Entretanto, 

não conseguiu acertar a elaboração do polirritmo mais lento, pois, a nosso ver, to-

mou como referência o polirritmo mais acelerado e simplesmente multiplicou por 

dois a primeira caixa. Isso acabou por resultar em um polirritmo idêntico àquele 

fornecido como referência, mas escrito com outros números: b1 4:4; b2 4:6, o que 

é idêntico a b1 2:2; b2 2:3. Por fim, o último grupo elaborou um polirritmo mais 

rápido, cujo encontro das bolinhas também se dava a cada dois intervalos. Entre-

tanto, esse grupo não percebeu que o polirritmo elaborado (b1 1:2; b2 2:3) não era 

equivalente ao polirritmo dado (b1 2:2; b2 2:3). Esse mesmo grupo não conseguiu 

concluir a elaboração de um polirritmo mais lento.  

 Concluímos que essa tarefa já revelou um grau de complexidade maior que 

as anteriores, alertando-nos para a necessidade de, em nosso teste final, sermos 

mais precisos em nossas intervenções, explicando melhor as tarefas envolvidas 

nessa atividade. 

7) Definindo o polirritmo “4 azul: 3 vermelha”  

Estamos esperando que essa seja a tarefa mais complexa, uma vez que é 

fixada uma proporção entre as batidas: para cada quatro bolinhas azuis, deve haver 

três bolinhas vermelhas, de modo que a quarta bolinha azul coincida com a terceira 

bolinha vermelha. A finalidade é promover o raciocínio de proporções em situações 

mais complexas que envolvam razão de razão. Esse desafio foge ao escopo dos 

problemas com o perfil da atividade descrita na seção 1.5, relativa à situação en-

volvendo Mr Short e Mr Tall. Dessa forma, sua resolução não pode ser alcançada 

por uma regra de três simples. 
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Os problemas propostos nessa atividade são:  

a) Crie ritmos b1 e b2 de modo que a quarta batida da bolinha azul coincida 

com a terceira batida da bolinha vermelha. Esse polirritmo será chamado 

de “4 azul: 3 vermelha” 

 

b) Agora, mude o ritmo b1 para 3:5. Quais são os valores para o ritmo b2, 

de modo que ainda tenhamos o polirritmo “4 azul: 3 vermelha”? 

Explique como os valores para ritmo b2 foram determinados 

 

c) Para concluir, tente achar um ritmo para b3 que combina com o som do 

polirritmo “4 azul:3 vermelha” 

 

Intenções epistemológicas 

 Nessa atividade, que complementa a anterior, o usuário deveria perceber 

que dois polirritmos são equivalentes se a proporção entre as razões b1 e b2 de 

cada polirritmo for mantida. Portanto, pretendemos objetificar o conceito de propor-

ções equivalentes entre razões, por meio da percepção sonora e/ou visual de po-

lirritmos equivalentes. 

 Para os itens a e b, havíamos vislumbrado algumas possíveis estratégias 

que poderiam ser empregadas pelos participantes e que conduziriam a respostas 

corretas. A fim de desenvolver estratégias gerais para essa situação, é fundamental 

verificar que, para que apareçam 4 bolinhas azuis a cada 3 bolinhas vermelhas, é 

necessário que, no mesmo intervalo de tempo, a razão entre as velocidades de 

surgimento das bolinhas azuis e das bolinhas vermelhas deve ser 4:3, em que a 

velocidade de surgimento de cada bolinha (V) deve ser entendida como: 

V = 
Número de bolinhas

intervalo de tempo
. 

A seguir, vamos detalhar tais estratégias, nas quais serão empregadas as 

variáveis x e y, tal que x e y ∈  ℤ+
∗ , e k, tal que k ∈ 𝑄+

∗  
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Estratégia I 

 
Intervalo de tempo 

 
 

Número de bolinhas 

 

b1 x : 4.k.x 

b2 y : 3.k.y 

  

 Nessa situação: 

 A velocidade de surgimento da bolinha azul (b1) é VA = 4kx/x = 4k 

 A velocidade de surgimento da bolinha vermelha (b2) é VV = 3ky/3y = 3k 

 A razão entre as velocidades de surgimento das bolinhas azuis e das boli-

nhas vermelhas é: 

VA

VB
=  

4k

3k
=  

4

3
 

 O resultado confirma que, para qualquer escolha de x e de y, a razão entre 

as velocidades de surgimento das bolinhas é a desejada (4/3). Ressalte-se que, 

eventualmente, pode ser que x seja igual a y. 

 

Estratégia II 

 
Intervalo de tempo 

 
 

Número de bolinhas 

 

b1 3.k.x : x 

b2 4.k.y : y 

  

 Assim: 

 A velocidade de surgimento da bolinha azul (b1) é: VA = x/3kx = 
1

3𝑘
 

 A velocidade de surgimento da bolinha vermelha (b2) é VV = y/4ky = 
1

4𝑘
 

 A razão entre as velocidades de surgimento das bolinhas azuis e das boli-

nhas vermelhas é: 

VA

VB
=  

1
3𝑘⁄

1
4k⁄

=  
4

3
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 Novamente, o resultado confirma que, independentemente dos valores es-

colhidos para x e y a razão entre as velocidades de surgimento das bolinhas é a 

desejada (4/3). 

 

Estratégia III 

 
Intervalo de tempo 

 
 

Número de bolinhas 

 

b1 x : y 

b2 4.k.x : 3.k.y 

  

 Logo: 

 A velocidade de surgimento da bolinha azul (b1) é: VA = y/x 

 A velocidade de surgimento da bolinha vermelha (b2) é VV = 3ky/4kx = 

3y/4x 

 A razão entre as velocidades de surgimento das bolinhas azuis e das boli-

nhas vermelhas é: 

VA

VB
=  

𝑦
𝑥⁄

3y
4x⁄

=  
4

3
 

 A razão entre as velocidades de surgimento das bolinhas é a desejada 

(4/3). 

 

Estratégia IV 

 
Intervalo de tempo 

 
 

Número de bolinhas 

 

b1 3.k.x : 4.k.y 

b2 x : y 

  

 Dessa forma: 

 A velocidade de surgimento da bolinha azul (b1) é: VA = 4ky/3kx = 4y/3x 

 A velocidade de surgimento da bolinha vermelha (b2) é VV = y/x 

 A razão entre as velocidades de surgimento das bolinhas azuis e das boli-

nhas vermelhas é: 
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VA

VB
=  

4𝑦
3𝑥⁄

y
𝑥⁄

=  
4

3
 

 Outra vez, a razão entre as velocidades de surgimento das bolinhas é a de-

sejada (4/3). 

Nossas observações: Nesse teste, não foi possível observarmos detalhadamente 

se os participantes enveredaram seus raciocínios por alguma das estratégias des-

critas acima. Isso ocorreu porque, como a realização das seis primeiras atividades 

já havia tido quase duas horas de duração, apenas dois grupos - vamos chamá-los 

de A e B - conseguiram concluir essa atividade, e um deles (o grupo A) não entre-

gou a folha de respostas. 

 Para o polirritmo “4 azul : 3 vermelha”, o grupo B elaborou, no item a, o ritmo 

b1 2:4; b2 2:3. Portanto, empregaram a estratégia I (com x = y = 2). Não consegui-

mos visualizar o resultado do grupo A para o item a. 

 Quanto ao item b, quando foi fixado b1 como 3:5, os participantes do grupo 

B chegaram a b2 12:15. Tivemos a impressão de que essa dupla utilizou a estraté-

gia III, para x = 3 y = 5 e k = 1. No entanto, como não estávamos acompanhando 

de perto suas ações, não conseguimos detectar se a estratégia empregada tinha 

sido fruto de um raciocínio correto ou se foi uma feliz escolha de números que levou 

ao acerto. Para esse item b, conseguimos visualizar o resultado obtido pelo grupo 

A: b2 4:5, o qual permite supor que a estratégia VI foi empregada (para x =y = 5 e 

k = 1/5). Mas, como ocorreu com a outra dupla, não acompanhamos de perto as 

ações desse grupo. Assim, não sabemos se foi um uso correto das proporções ou 

se foi uma tentativa com base na fixação do número 5 para as bolinhas vermelhas 

e uma busca, por tentativa e erro, do tempo associado a b2. 

 Após essa análise, a fim de evitar que os participantes usassem estratégias 

baseadas em tentativas e erros, para que o número “3” do polirritmo definido por “4 

azul:3 vermelha” não fosse associado, equivocadamente, ao número “3” do ritmo 

fixado b1 3:5, consideramos conveniente alterar a razão fixada ao ritmo b1 para 

5:6. 

 Dessa maneira, esperamos que na aplicação final, os participantes empre-

guem conscientemente, para o item a, alguma das 4 estratégias descritas acima ou 
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outra equivalente, dificultando a escolha de números por acaso. Já para o item b, 

a escolha desses números deve levar os participantes a empregar a estratégia III. 

 

3.5 Sumário 

Nesse capítulo explicamos quais foram as versões pelas quais o Ritmática 

passou antes de chegar à versão final, enfatizando as diferenças entre uma versão 

e sua sucessora. Mostramos também todos os detalhes operacionais desse micro-

mundo e a diferença entre a notação no Ritmática e a notação musical. No final do 

capítulo, explicitamos as sete atividades que foram trabalhadas por sujeitos volun-

tários de pesquisa, as finalidades embutidas nessas atividades e algumas obser-

vações elaboradas durante o último teste com o Ritmática antes da aplicação final 

das atividades para os estudantes de pedagogia. A versão para a aplicação final se 

encontra no anexo 1. No próximo capítulo, apresentaremos os resultados referen-

tes a essa aplicação.  
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 Descrição e Interpretação 

As atividades vinculadas ao Ritmática foram aplicadas a uma dupla formada 

por duas alunas do curso de pedagogia da Universidade Bandeirante Anhanguera, 

no dia 22 de maio de 2013, entre 20h e 22h 30min. Em nosso relato, elas serão 

identificadas somente por A1 e A2. 

A dupla utilizou um único computador, no qual os sons das batidas foram 

ouvidos sem a necessidade de compartilhamento de fones de ouvidos. A sessão, 

registrada em áudio e vídeo, foi realizada em uma área reservada da universidade, 

sem excessos de ruídos ou distrações de qualquer ordem que pudessem desviar a 

atenção das participantes. Durante a sessão, foram feitas anotações pelo pesqui-

sador, aqui chamado de P1, enquanto a outra pesquisadora, P2, que é a orienta-

dora desta dissertação, assumiu o papel da professora. Fizemos algumas tentati-

vas de gravar as telas do computador relativas às ações das participantes, fil-

mando-as pelo próprio computador em uso. Mas, todas as tentativas foram frustra-

das. 

Na apresentação do Ritmática à dupla, a orientadora explicou sucintamente 

como operar com as ferramentas funcionais do micromundo. De antemão, a estu-

dante mais próxima à orientadora (A1), apresentando um maior envolvimento com 

as atividades, acabou tomando a iniciativa em todas as tarefas propostas. 

1ª atividade (duração aproximada: 8 minutos). Essa atividade envolvia tocar 

o ritmo b1 1:1 e, a seguir, escolher números para a segunda caixa de b2 1:? e 

números para a primeira caixa de b3 ?:1, a fim de descobrir a função de cada caixa 

nos ritmos. 

Em vez de relacionar o primeiro número do ritmo ao intervalo de tempo, A1, 

privilegiando o aspecto visual do Ritmática, relacionou a primeira caixa do ritmo ao 

intervalo (espaço) físico. À primeira pergunta dessa atividade, A1 respondeu que o 

número da primeira caixa do ritmo correspondia ao número de intervalos por som. 

Para a segunda pergunta, a dupla avaliou que o número da segunda caixa do ritmo 
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corresponde ao número de sons por intervalo. Os números escolhidos (em negrito) 

para os ritmos foram: b2 1:3 e b3 2:1. 

Aparentemente, para organizar suas ideias, A1 explicou para A2 suas con-

clusões acerca das funções de cada caixa. 

A1: Aqui é o número de batidas... (apontando o cursor do computador para 

a segunda caixa) ...né...foi o espaçamento... a gente colocou o três na segunda 

caixa, que equivale ao número de espaçamentos...por exemplo, aqui foi o número 

1 (apontando a caneta para um o ritmo b1)... deu uma batida no intervalo (refor-

çando essa última palavra com uma expressão facial). Na segunda caixa, a gente 

colocou o número três que dão três batidas no mesmo intervalo (objetificando a 

ideia de intervalo por meio de um gesto com os dedos) ...embaixo a gente mudou 

(apontando para a tela e mostrando para A2) ... colocou o número 2...então é um 

espaçamento de dois intervalos (se referindo a dois intervalos de tempo, “materia-

lizando-os” pelo intervalo entre duas barras verticais) e o número 1 (referindo-se à 

segunda caixa do ritmo b3) é a batida. 

Durante o processo de entendimento sobre a função dos números inseridos 

nas caixinhas, A1 buscou apoio nos gestos, descortinando um meio semiótico de 

objetificação para os conceitos de intervalos e de toques das bolinhas. 

O signo empregado por A1 para objetificar o intervalo é a mão com o polegar 

e o indicador curvados e os demais dedos fechados. Aliado a isso, ela balança 

alternadamente os dedos, alinhando-os com os intervalos indicados na tela. A Fi-

gura 19 mostra um momento em que A1 gesticula, indicando um intervalo na tela 

do computador. 

 Para indicar as batidas realizadas pelas bolinhas, A1 se utiliza novamente 

da mão, apontando o indicador sobre a tela e, em um movimento semelhante à 

escrita da letra “m” de forma cursiva, ela indica as posições em que ocorrem as 

batidas. Em diversas situações, ela usa esse mecanismo de objetificação para re-

alizar contagens. A Figura 20 retrata um momento em que A1 conta as bolinhas, 

sob olhar atento de A2. 
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Figura 19: Na presença da orientadora, A1 busca apoio no gesto, objetificando a ideia 

de intervalo de tempo. (Instante: 4min 42s). 
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Figura 20: A1, movimentando o dedo sobre a tela do computador objetificando a ideia 

de número de batidas. (Instante: 4min 40s) 

Para as perguntas relativas às funções dos números inseridos nas caixas 

dos ritmos, esperávamos que as participantes apenas atribuíssem à primeira caixa 

o significado de intervalos de tempo e, à segunda caixa, o significado de número 

de toques. Entretanto, ao verbalizar suas explicações, A1 passou a utilizar a ideia 

de proporção quando relacionou a primeira caixinha ao número de intervalos por 

som e, à segunda caixinha, o número de sons por intervalo. 
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Figura 21: Justificativa escrita por A1 para atividade 1 

 

De alguma forma, nota-se que o micromundo estimulou esse raciocínio e 

essa fala. Mesmo por meio de respostas não esperadas, A1 já estabelece um raci-

ocínio por relações multiplicativas, ao expressar uma invariante matemática_ certa 

quantidade por unidade_ expressa por falas e gestos. 

Não foi registrada qualquer sintonicidade corporal associada aos ritmos cri-

ados pela dupla. 

 

2ª atividade (duração aproximada: 3 minutos). Nessa atividade, foi dado o 

ritmo b1 1:1 e foi pedido que a dupla elaborasse um ritmo b2 mais rápido que b1. 

Na etapa seguinte, a dupla deveria elaborar um ritmo b3 que fosse mais rápido que 

b1, porém mais lento que b2.  

Para construir um ritmo mais rápido que b1 1:1, A1, em vez de refletir sobre 

as conclusões obtidas na 1ª atividade, disse “vamos testar” e tentou o ritmo b2 2:2, 

evidenciando a estratégia do dobrar. A1 disse: “Tá igual.” Percebendo que esse 

ritmo era idêntico a b1, A1 escolheu 1:3. Ao verificar o sucesso, A1 disse: “É aqui 

que aumenta a velocidade... na segunda caixinha...”. Para elaborar um terceiro 
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ritmo mais rápido que b1 e mais lento que b2, a A1 escolheu b3 1:2. Ratificando as 

premissas de Papert, a dupla, a partir de seus conhecimentos prévios associados 

às ideias de mais rápido ou mais lento, conseguiu, com certa facilidade, encontrar 

razões numéricas que cumprissem os objetivos propostos nessa atividade.  

Entretanto, apesar de termos evitado o uso de termos específicos do uni-

verso matemático e o uso de referências para operações particulares, a fim de tra-

zer à tona alguma sintonicidade corporal para que elas pudessem “sentir” os ritmos 

em suas ações, conectando-os às relações formalizadas numericamente nas cai-

xas dos ritmos, não observamos que tais objetivos tenham sido alcançados. Espe-

culamos que, por estarem mais preocupadas com o acerto da tarefa proposta, elas 

não privilegiaram ações corporais que expressassem a velocidade dos ritmos. Tam-

pouco verificamos que elas tivessem expressado suas escolhas por meio de usos 

de expressões matemáticas relacionadas a razões ou proporções. 

P2 sugeriu que os três ritmos fossem tocados simultaneamente para a veri-

ficação do resultado. Nessa parte, a dupla decidiu pelo acerto após verificar visual-

mente na tela do computador que o b3 era de fato mais rápido que b1 e mais lento 

que b2. A dupla demonstrou satisfação e, ao serem questionadas se haviam gos-

tado do polirritmo criado, decidiram que deveriam salvar na galeria. 

3ª atividade (duração aproximada: 3 min 15s). Nessa atividade, foi tocado o 

polirritmo b1 1:1 e b2 1:3 no computador dos pesquisadores. A dupla, após ouvir 

esse polirritmo, teria que encontrar os números para b1 e para b2 que reproduzis-

sem o polirritmo criado. A seguir, com o número 4 na primeira caixa de b1, elas 

teriam que criar o mesmo polirritmo. 

Após ouvir o polirritmo b1 1:1 e b2 1:3, A1 fixou b1 1:1 e testou para b2 1:2. 

A dupla, ao ouvir o polirritmo gerado, concluiu que não era igual ao executado em 

nosso computador. Essa foi a única vez que a dupla verificou o eventual acerto ou 

erro na tarefa solicitada privilegiando o sentido da audição. A seguir, A1 tomou a 

iniciativa e trocou b2 para 1:3. Ao tocar esse ritmo e sem que tocássemos o ritmo 

em nosso computador, a dupla imediatamente assumiu que havia acertado a tarefa 

proposta, confiando plenamente na memória auditiva. 
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Para a segunda tarefa dessa atividade (reproduzir o polirritmo b1 1:1 e b2 

1:3, mas com o número 4 na primeira caixa de b1), A1 resolveu testar somente b1, 

escolhendo o ritmo 4:1. 

Ao tocar b1, A2 logo percebeu que o ritmo 1:1 não era idêntico ao ritmo 4:1. 

A1 concordou e recuperando o pensamento sobre relação de batidas por intervalo, 

explicou esse ritmo dizendo para A2: “cada quatro vai um”, revelando que, a cada 

quatro intervalos de tempo, ocorria uma batida da bolinha azul. Embora A1 não 

tenha explicitado o raciocínio oralmente, parece que, apoiando-se nessa maneira 

de raciocinar, ela rapidamente concluiu que 4:4 teria o mesmo efeito de 1:1. Nota-

se que A1 acabou desenvolvendo uma forma de pensar sobre o comportamento 

dos elementos do micromundo que permitiu produzir o ritmo ela estava procurando. 

Ao expressar a relação 4:1 como “cada quatro vai um”, aparentemente ela mani-

festou um traço de uma generalização “cada x (intervalos de tempo) vai y (toques)”. 

Dessa forma, para ter uma expressão equivalente de “cada um vai um”, a resposta 

apropriada seria “cada quatro vai quatro”. Assim, apesar de A1 não ter formalizado 

essa equivalência por meio de uma combinação de meios semióticos _ linguagem 

natural com a linguagem do Ritmática _ ela articula a regularidade nos ritmos (tanto 

na forma visual, quanto sonoro), iniciando assim a objetificação do conceito da a 

equivalência. 

Após tocar o polirritmo b1 4:4 e verificar que foi idêntico a 1:1, A1 simples-

mente repetiu o ritmo e 1:3 para b2. Colocando-os ambos para tocar, verificaram 

que o resultado era equivalente ao polirritmo b1 1:1 e b2 1:3. 

Para essa atividade, estávamos prevendo que a dupla iria colocar b1 4:4 e 

b2 4:12. Entretanto, podemos inferir que o pensamento da A1 foi não apenas cor-

reto, como talvez mais eficiente que o que estávamos esperando. 

 

4ª atividade (duração aproximada: 10 minutos). Nessa atividade, elas teriam 

que ouvir o ritmo b1 6:9, com as caixas de b2 e de b3 vazias. A seguir, sem repetir 

os números, a dupla teria que reproduzir ritmos equivalentes a b1. 
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A primeira atitude da dupla foi ouvir e ver o ritmo b1 6:9. Recuperando mais 

uma vez a relação previamente estabelecida na 1ª atividade, desta vez A1 traduziu-

a assim: “nove toques para seis intervalos”. Em relação à expressão empregada 

por A1 na atividade 3 (“cada quatro vai um”), nessa fala, ela inverteu a ordem entre 

intervalos e toques, colocando o número de toques em primeiro. Dessa maneira, 

A1 explicita a razão na ordem inversa: número de batidas por número de intervalos 

de tempo, ao invés de número de intervalos de tempo por número de batidas, como 

está expresso no Ritmática. Ela repetiu essa descrição e tocou novamente b1. Na 

primeira tentativa de formular um ritmo equivalente, A1 tentou para b2 a razão 4:5. 

Ao ser questionada sobre o motivo dessa escolha, A1 disse: “Ah, foi.. eu não sei se 

deu certo mas, foi mais ou menos por lógica... porque, se em b1 são nove toques 

para seis intervalos, eu distribuí para tentar fazer o som ficar igual.. eu distribuí os 

intervalos e os toques, pra dar o mesmo valor aqui em cima...”, correndo o cursor 

sobre a tela na qual estava representado o ritmo 6:9, indicando que desejava es-

colher um par de números que mantivesse o espaçamento entre as bolinhas. A 

seguir, P1 perguntou se havia alguma razão para escolher, por exemplo, 4:5. A1 

disse: “Não, foi aleatório.” Ao tocar, a dupla verificou que a escolha era equivocada. 

A1 disse: “Não, não é o mesmo.” Após o pesquisador expressar que a atividade 

estava sendo feita por tentativa e erro, A1, acomodando-se na cadeira, disse: 

“Deixa eu pensar....”. Passado certo tempo, A1 disse: “É, esse tá mais difícil... sem 

ser no chute, não estou conseguindo encontrar uma lógica...” Nesse momento, 

ocorreu uma interferência de P2. Ela pediu à dupla que deixasse b1 visível, colo-

cando-o para tocar. P2 e A1 conferiram, por contagem que havia 9 toques dentro 

de 6 intervalos. A seguir, P2 questionou A1 se havia outra forma de perceber a 

visualização do ritmo, sem que fosse pela fixação na contagem de 6 intervalos ou 

de 9 toques. Assim, ela estava tentando mostrar à dupla se havia uma forma dife-

rente de perceber 6:9 por meio da observação de outro número exato de bolinhas 

para certo número exato de intervalos. Em um primeiro momento, A1 balançou a 

cabeça, insinuando que não conseguia observar qualquer outra relação, dizendo: 

“Eu sinceramente... a única...” Então, P2 forneceu a seguinte pista: “E se você 

olhar, por exemplo, onde os toques caem nos intervalos?” A1, respondeu, balan-

çando a cabeça: “É porque eles não caem na metade... não caem no mesmo lu-

gar...”  
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Analisando esse comentário, é possível conjecturar que a escolha do ritmo 

4:5 não foi completamente aleatória, mas uma tentativa de contornar o fato de que 

A1 não poderia usar a metade de ambos os valores em b1 6:9. É possível que ela 

tenha optado por 5 como um pouco mais da metade de 9 e ajustou o valor da me-

tade de 6 para 4, para compensar esse ajuste. Se isso realmente foi o caso, indi-

caria que relações multiplicativas continuam no primeiro plano para ela. 

Oferecendo outra maneira de interpretar o feedback visual do ritmo 6:9, P2 

rebateu: “Mas, algumas vezes, eles caem exatamente nas linhas.” A1: “Ah, sim... 

então pode ser três toques a cada dois intervalos.... né?!”  

Enquanto escrevia os valores para b2, A1 disse “Três toques para cada dois 

intervalos”, novamente expressando o número de toques antes do número de in-

tervalos _ invertendo a ordem que ela escreveu os valores para o ritmo b2 no mi-

cromundo.  

 

Figura 22: O ritmo b1 6:9 

Colocando b2 para tocar, a dupla percebeu o acerto, demostrando, por meio 

de expressões faciais, satisfação ao encontrar a resposta correta. A1 disse: “Ah, 

agora entendi a lógica”. Para encontrar outro ritmo equivalente, A1 inclinou-se so-

bre a tela do computador, apontando a caneta para proceder à contagem das boli-

nhas e disse: “Pode ser... pode ser números maiores também...”. Ela acabou con-

tando 12 bolinhas para 8 intervalos. 
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Figura 23: Durante a atividade 4, A1 procede à contagem para encontrar um ritmo 

equivalente a 6:9 (23mim 21s).  

 

Ao tentar justificar a obtenção de ritmos equivalentes, A1 fixou seu raciocínio 

na estratégia visual de encontrar relações em que o número de bolinhas coincidia 

com um número inteiro de intervalos. A1 escreveu a seguinte justificativa: “Verifi-

cando quando o toque encontra com o intervalo. Desta forma pode-se estabelecer 

um parâmetro ou uma progressão, facilitando a elaboração de ritmos equivalentes”.  
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Figura 24: Justificativa escrita por A1 para a atividade 4. 

Nessa atividade, notamos que a dupla não explicitou alguma estratégia que 

evocasse a relação multiplicativa entre o número de intervalos e o número de boli-

nhas. A resolução da tarefa teve por base uma estratégia empírica, possibilitada 

pela representação visual do ritmo. 

A fim de promover uma tentativa de extrair raciocínios matemáticos para es-

sas tarefas, P2 pediu que limpassem a tela e, sem o apelo do visual, perguntou 

qual seria o ritmo equivalente a 6:9, se a primeira caixa contivesse o número 4. A1, 

após algum momento de reflexão, A1 respondeu: “Seis? Não sei...chute...” Ao ser 

questionada sobre o motivo dessa escolha, ela respondeu: “Assim, na verdade, eu 

imaginei que fosse a metade. Aqui (apontando para a caixinha com o número 4) a 

gente escolheu a metade do número oito (lembrando que o ritmo equivalente ante-

riormente determinado era 8:12), escolhi o número que foi a metade de doze... foi 

a relação que estabeleci..”, ou seja, apesar de ter alegado que foi um chute, nova-

mente A1 privilegiou a estrutura multiplicativa e acabou por escolher o número 6, 

por ser metade de 12. Cabe também notar que A1 utilizou a estratégia escalar des-

crita por Hart (1984), pois estabeleceu uma relação entre os números associados 

à mesma grandeza (intervalos de tempo) _ 4 no ritmo proposto por P2, com 8 no 

primeiro ritmo equivalente elaborado pela dupla_ estendendo essa relação para os 

números associados à outra grandeza (batidas).  

Especulamos que, apesar do sucesso na resolução da tarefa proposta por 

P2, não há evidência de que A1 tenha criado uma estratégia geral, embora no fim 
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dessa atividade tenha havido um indício do processo do objetificação com relação 

à ideia de ritmos equivalentes. 

 

5ª atividade (duração aproximada: 6min 10s). Nessa atividade, b1 deveria 

ser preenchido por 6:15. A primeira caixa de b2 deveria ser 4 e a primeira caixa de 

b3 deveria ser 20. A dupla teria que descobrir os valores das segundas caixas de 

b2 e de b3 para que os ritmos fossem equivalentes a b1. 

A primeira iniciativa da dupla foi colocar b1 para tocar. Rapidamente, A1 já 

traduziu: “são 15 batidas para 6 intervalos”, reforçando sempre a ideia de veloci-

dade e não de divisão de tempo. A seguir, A1 escreveu essa razão em uma folha 

de papel, falando em voz alta: “seis intervalos para quinze batidas, quatro interva-

los....???” Ela não completou o raciocínio. Após refletir, olhando para a tela, A1 

disse: “essa segunda (caixinha) fica fácil...visualmente, porque a gente conta as 

batidas...visualmente...então eu diria que é doze”. Ela completou a segunda caixi-

nha de b2 e, a seguir, colocou para tocar. Constatou que havia se enganado, di-

zendo: “Mas, mesmo assim, não é igual...”. Ao ser questionada por P2 sobre o que 

de fato ela havia contado, A1 respondeu: “quatro intervalos... deixa eu ver...” e pro-

cedeu uma nova contagem, dessa vez determinando o número 10. 

Colocou para tocar e verificou que havia encontrado o ritmo equivalente. In-

dagada por P2 sobre a estratégia empregada, A1 repetiu a palavra “visualmente”. 

A seguir, olhando para o ritmo 6:15 ela disse: “Se a gente for olhar o de cima (refe-

rindo-se a b1)... a cada dois intervalos, são cinco batidas”. Repetiu: “A cada dois 

intervalos, são cinco batidas... então em 20 intervalos...???”. Dirigindo-se a A2, A1 

repetiu: “Ó, a cada dois intervalos, são cinco batidas... Cada vinte intervalos...cin-

quenta batidas???”. Nessa parte, A1, na tentativa de organizar seu raciocínio, ao 

falar com A2, busca apoio nos gestos. A Figura 25 mostra o momento em que A1 

está dizendo, “...a cada dois intervalos...”. 
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Figura 25: A1 dizendo “...a cada dois intervalos....” 

A próxima figura mostra o momento que A1 busca apoio no gesto encontrar 

a resposta para a relação “se a cada 2 intervalos são 5 batidas, então em 20 inter-

valos....???”. Nesse momento, explicando mais a si mesma do que para A2, ela 

está falando “...são cinco batidas”. 
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Figura 26: A1 dizendo “... são cinco batidas...” 

Ao encontrar a resposta, A1 escreveu o número 50 na segunda caixinha de 

b3. Testou e verificou seu acerto. No final, ao justificar por escrito como os valores 

b2 4:10 e b3 20:50 foram encontrados, A1 escreveu: “Analisando a 1ª caixa, perce-

bemos que a cada 2 intervalos existem 5 batidas, após estabelecer este parâmetro 

foi somente multiplicar os valores.” Saliente-se que, ao escrever “1ª caixa”, na rea-

lidade A1 estava se referindo ao ritmo b1 que já estava registrado visualmente na 

tela de seu computador. 

 

Figura 27: Justificativa escrita por A1 para a primeira parte da atividade 5. 
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Figura 28: Justificativa escrita por A1 para a segunda parte da atividade 5. 

É possível fazer uma correlação entre a estratégia utilizada por A1 e a estra-

tégia “Unitário” estabelecida por Hart (1984): uma quantidade por unidade é esta-

belecida e é estendida, por multiplicação, para obter a quantidade desejada. No 

caso de A1, ao mobilizar registros visuais, estabeleceu uma razão mínima de nú-

meros inteiros (cinco batidas para cada dois intervalos) e, por uma ação multiplica-

tiva escalar, (a relação entre duas quantidades de mesma unidade é avaliada de 

forma multiplicativa e a mesma relação é estabelecida para as correspondentes 

quantidades em outras unidades) acabou determinando a relação 20:50. 

Conjecturamos que o Ritmática, ao estabelecer parâmetros de identificação 

de ritmos equivalentes _ seja por feedback visual ou sonoro _ contribuiu para a 

objetificação de razões equivalentes. Na primeira tarefa, A1, em sua interpretação 

entre a razão de número de intervalos com o número de batidas, conseguiu deter-

minar a razão equivalente para 6:15, com a primeira caixa preenchida com o nú-

mero 4, por meio da contagem, privilegiando o recurso visual do Ritmática. Já para 

a primeira caixa começando com 20, A1, ainda se apoiando no aspecto visual, en-

contra outra relação (2:5) e a estende por estratégia multiplicativa, determinando 

20:50. Ao colocar para tocar, A1 confirmou seu acerto, confiando sua conferência 

tanto no feedback visual, quanto no sonoro. 

 

6ª atividade (duração aproximada: 11min 10s). Nessa atividade, foram dados 

os ritmos b1 2:2 e b2 2:3. A dupla teria que determinar, sem ouvir os ritmos, quando 
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as bolinhas que representam visualmente as batidas iriam soar juntas. A seguir, 

elas teriam que reproduzir o mesmo polirritmo, mas de forma mais acelerada e, 

posteriormente, de forma mais lenta, explicando suas estratégias. 

 Para a primeira parte dessa atividade, A1 tentou representar esse polirritmo 

em uma folha de papel. Entretanto, apesar de saber interpretar o ritmo (2 bolinhas 

para cada 2 intervalos e 3 bolinhas para cada 2 intervalos), ela não conseguiu tra-

duzir corretamente essa informação para o visual.  

 

Figura 29: Representação gráfica elaborada por A1 para os ritmos 2:2 e 2:3. 

 Ao desistirem, P2 sugeriu que elas colocassem os ritmos para tocar. Ques-

tionada sobre quando as bolinhas iriam tocar juntas, A1, olhando para a tela e apon-

tando, respondeu: “Ó, elas tocaram juntas aqui...(contando) um, dois, três, quatro 

intervalos.” Novamente, A1, falando para A2: “Quatro intervalos, (apontando para a 

tela) um, dois, três, quatro... a cada...não, não é a cada quatro...(contando nova-

mente)...um, dois...a cada dois elas estão tocando juntas. Ó, um, dois...  aqui elas 

estão tocando juntas, um, dois... Cada dois intervalos!”  
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Figura 30: A1 contando os intervalos para determinar quando as bolinhas iriam tocar 

juntas (40min 11s) 

Apesar de ter encontrado a resposta correta por processo visual, A1 se per-

guntou por que essa era a resposta (“É, mas eu queria entender não visualmente. 

Queria conseguir fazer sem ser visualmente.”). Após uma breve reflexão, ela, com 

certa exaltação, disse: “A cada dois intervalos por quê? Porque o primeiro campo 

que a gente preencheu, tanto no b1 quanto no b2, é dois que é o equivalente em 

intervalos, então... se são dois intervalos nas duas, elas vão bater juntas a cada 

dois intervalos.” Portanto, A1 percebeu o “sinal” da regularidade ao notar a igual-

dade entre os intervalos de tempo dos dois ritmos. Esse “sinal” acabou se revelando 

fundamental para a escolha das estratégias na elaboração de polirritmos equiva-

lentes. 

A segunda tarefa consistia em elaborar polirritmos equivalentes a b1 2:2 e 

b2 2:3, porém que fossem mais acelerados ou mais lentos. 
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De início, P2, tocando o ritmo com as mãos, explicou que elas deveriam ela-

borar ritmos mais acelerados e depois ritmos mais lentos. Com a palavra A1: “acho 

que mais acelerado... a gente tem que diminuir o número de intervalos... e mais 

lento, eu aumento o número de intervalos...”, recuperando as conclusões obtidas 

na 2ª atividade. Continuou: “Mais acelerado, eu diminuo…” Pensando dessa ma-

neira, A1 elaborou os ritmos b1 1:2 e b2 1:3. Para os ritmos mais lentos, A1 disse: 

“E mais lento, eu aumento o número de intervalos...” Ao escolher o número, disse: 

“Quatro...prá ficar bem lentinho...”. (Nota-se que A1 estabelece uma associação 

entre “quanto maior o número da primeira caixa do ritmo, mais lento ele será per-

cebido”). Dessa forma, A1 elaborou os ritmos b1 4:2 e b2 4:3. Após colocar para 

tocar, ela disse: “Acho que é isso...que ele está mais lento...” Refletindo, A1 argu-

mentou: “Na verdade, a gente não mexe no número das batidas, porque a gente 

quer o mesmo som... e mexe no número de intervalos se a gente quer mais rápido 

ou mais lento.”, ou seja, A1 acredita que para obter o “mesmo som”, os números 

presentes nas segundas caixas dos ritmos devem ser iguais. De outra forma, A1 

não nota as possíveis equivalências. Em outras palavras, não percebe que o ritmo 

é dado pela proporção entre as batidas de b1 e de b2. Também podemos perceber 

que, para aumentar ou diminuir o número de intervalos, foi escolhida a multiplicação 

e a divisão do número de intervalos por 2. Após a verificação dos resultados quando 

os ritmos foram tocados, P1 perguntou à dupla se seria possível elaborar outros 

ritmos mais acelerados ou mais lentos, mas alterando-se as caixinhas relativas ao 

número de batidas. No primeiro momento, A1 respondeu: “Ah, sinceramente, acho 

que não... se a gente quer o mesmo toque...acho que não.” P2 reafirmou que a 

primeira estratégia desenvolvida por A1 estava correta. Mas, perguntou a A1, o que 

deveria ocorrer se mantivéssemos as primeiras caixinhas com o número 2? A1, 

refletindo: “Deixa eu pensar... talvez multiplicando sempre pelo mesmo número? 

Deixa eu pensar... aqui 4 e aqui 6?” (tomando os números 2 e 3 das segundas 

caixinhas de b1 e b2 e, multiplicando-os por 2, obtendo 4 e 6). Colocou o polirritmo 

para tocar e comentou: “Humm, deu...”. 

Ao redigir suas respostas na folha de papel, A1, para o polirritmo mais ace-

lerado, escreveu b1 1:2 ou 2:4 e b2 1:3 ou 2:6. Para o ritmo mais lento, A1 redigiu: 

b1 4:2 e b2 4:3. A seguir, A1 refletiu em voz alta: “Agora, mais lento mexendo lá 

(referindo-se às caixinhas relativas ao número de batidas)... será que dá? Não, 
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nesse caso não dá... acho que só o mais acelerado mesmo... o número já é baixo 

aí (referindo-se aos números 2 e 3 das segundas caixinhas de b1 e b2, respectiva-

mente). É possível que A1 tenha feito um raciocínio análogo ao caso anterior, em 

que, para acelerar, ela tomou o número de batidas de b1 e de b2 _ respectivamente, 

2 e 3 _ multiplicou ambos por 2. Para tornar mais lento, talvez ela tenha inferido 

que bastaria pegar esses mesmos números (2 e 3) e, desta vez, dividi-los por um 

mesmo número (possivelmente, o número 2). Como o resultado dessa divisão, para 

o número 3, não é um número inteiro, é possível que ela tenha refugado a intenção, 

alegando que não daria porque os números já eram baixos. 

Ao escrever de que forma ela conferiu se as mudanças implementadas alte-

raram apenas a velocidade do polirritmo dado, A1 redigiu: “Alterando somente o 

espaçamento dos conjuntos.” Nota-se mais uma vez, que foi privilegiado o sentido 

da visão em detrimento ao da audição. 

 

Figura 31: Justificativa redigida por A1 para a segunda parte da atividade 6. 

 

7ª atividade (duração aproximada: 21min 15s). Nessa atividade, a dupla teria 

que criar um polirritmo em que a quarta bolinha azul bata junto com a terceira boli-

nha vermelha (polirritmo 4 azul : 3 vermelha). A seguir, deveriam alterar b1 para 5:6 

e encontrar uma nova razão para b2 de modo que o polirritmo continue 4 azul : 3 

vermelha. Por fim, encontrar um ritmo b3 que combine com o som do polirritmo 4 

azul : 3 vermelha. 
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De início, após a leitura da atividade, A1 exclamou: “Nossa, aí é difícil!!!” 

Releu e disse: “A gente já fez uma parecida, só que invertida...”. Possivelmente, A1 

notou que a atividade 7 era parecida com a atividade anterior, ou seja, na atividade 

6, foi dado o polirritmo (2:2 e 2:3) e perguntado sobre os momentos de batidas 

juntas. Já na presente atividade, a batida conjunta é estipulada e deseja-se encon-

trar os possíveis polirritmos que se enquadram nessa condição. 

Na primeira tentativa, A1 colocou b1 2:4 e b2 2:3. Colocou-os para tocar e, 

sempre confiando no visual, verificou o acerto, com anuência de A2. Ao ser convi-

dada a justificar, A1 disse: “Assim, na verdade, eu segui o enunciado... quatro azuis 

e três vermelhas...quatro toques da azul pra três toques da vermelha... se eu colo-

casse um espaçamento só, num ia coincidir...acho que ia ficar muito curtinho...”. 

Nesse momento, P2 interveio: “Vamos tentar.” A1 preencheu novamente os ritmos 

com b1 1:4 e b2 1:3. Ao colocar para tocar, constatou que também haveria encontro 

na proporção de 4 azul: 3 vermelha, dizendo: “Não, ia dar também... ia dar tam-

bém...acho que qualquer que fosse o número do espaçamento... .” Para ratificar 

essa conclusão, P2 sugeriu que A1 preenchesse os ritmos com o número 4 nas 

primeiras caixas (b1 4:4 e b2 4:3). Ao tocar, A1 disse: “Hum, hum... é isso mesmo...” 

Novamente, P2 pediu que A1 explicasse a sua lógica. Ela reafirmou: “Na verdade, 

eu segui o enunciado... no enunciado está dizendo: quatro azul por três vermelhas, 

eu entendo que são quatro   ééé... como ele pede para saber quando que a boli-

nha... a batida, não o espaçamento... quando que a batida da bolinha azul coincide 

com a batida da bolinha vermelha... então como é chamado de quatro azul por três 

vermelha, eu coloquei quatro azul, por três vermelha (apontando para a tela do 

computador) ... ficou meio enrolado, mas...”. No momento de preencher as caixi-

nhas, A1 ergueu a cabeça e completou o raciocínio: “Desde que o número de... o 

número de intervalo seja o mesmo... senão, não coincide.” 

Nota-se que A1 entendeu que, se um mesmo intervalo de tempo for dividido 

por 4 (bolinhas azuis) e também por 3 (bolinhas vermelhas), ao fim desse intervalo, 

ambas tocarão juntas. É plausível imaginar que essa atividade do Ritmática tenha 

estimulado raciocínios multiplicativos para o conceito de proporções. 
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Com relação ao raciocínio utilizado por A1 para a resolução dessa tarefa, 

identificamos seu mecanismo utilizado com a Estratégia I descrita anteriormente na 

seção 3.4.2 (atividade 7). 

 

 

 

Estratégia I 

 
Intervalo de tempo 

 
 

Número de bolinhas 

 

b1 x : 4.k.x 

b2 y : 3.k.y 

 

Para a solução proposta por A1, temos que x = y = 2e k = 0,5. 

Na segunda parte dessa atividade, foi fixado b1 para 5:6. Após a leitura, A1 

comentou: “Vocês estão dificultando aí, gente...” Como os valores de b1 fixos, elas 

deveriam elaborar um polirritmo “4 azul : 3 vermelha”, escolhendo valores adequa-

dos para b2. De início, A1, refletindo em voz alta, disse: “Aí, eu vou ter que mexer 

no número de intervalos.”, referindo-se à primeira caixa dos ritmos, e fez uma série 

de tentativas, testando para b2 inicialmente os valores 4:6. Colocou-o a tocar e 

verificou que não havia acertado. A seguir, preencheu b2 com 6:6, fixando o número 

de bolinhas e alterando o intervalo de tempo. Colocou para tocar e olhando para 

tela disse: “o resultado tinha que ser... a quarta bolinha azul... também não dá.” 

Então, decidiu tocar somente b1. Olhou, refletiu durante certo intervalo de tempo e 

comentou: “Nossa gente, essa tá sendo totalmente no chute... e no chute não é 

legal...” A seguir, testou para b2 os valores 4:4. Colocou para tocar somente b2 e 

disse: “Não, quatro por quatro é a mesma coisa que um por um.”, enfatizando a 

ideia de fração equivalente. A seguir, escolheu 4:3 para b2, fixando o intervalo de 

tempo e alterando o número de batidas. Tocou b2 e, lamentando-se, disse: “Tam-

bém não dá.” Todas essas tentativas foram feitas privilegiando-se o aspecto visual. 
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Após essas tentativas, A1 refletiu durante certo tempo e comentou: ““Peraí”, 

para eles dois coincidirem, aqui tem que ser igual...” Traduzindo: talvez, influenci-

ada pela primeira parte dessa atividade, em que A1 elaborou b1 2:4 e b2 2:3, ela 

pensou que b1 e b2 deveriam ter o mesmo intervalo de tempo. Seguindo esse ra-

ciocínio, testou para b2 o ritmo 5:3. Verificou, visualmente, que não deu certo. 

A seguir, P2 fez uma intervenção, colocando para b2 os números 10:12. Per-

guntou a A1 se ela saberia o que iria acontecer. A1 respondeu: “Eu acho que vai 

permanecer.” Ao colocar para tocar, ela ratificou a afirmação, dizendo: “Continuou 

igual.”, referindo-se ao ritmo b1 5:6. Aqui, pode-se notar que A1, rapidamente iden-

tificou que a razão 10:12 era equivalente a 5:6. A seguir, P2 perguntou: “Isso ajuda 

você? Talvez pensando na estratégia que vocês usaram antes?” A1 respondeu: 

“Assim, eu ainda continuo achando que o número de intervalos para elas coincidi-

rem tem que ser igual.” A1, assumindo o teclado do computador disse: “Dez por 

dez é a mesma coisa que um por um...” Com a primeira caixinha preenchida com 

o número 10 e deixando a segunda caixinha em branco, a orientadora interveio e 

perguntou que número deveria estar na segunda caixinha para que o polirritmo 

fosse 4 azul : 3 vermelha. Nesse momento, A1 perguntou se poderia voltar e voltou 

a preencher as caixinhas com b1 5:6 e b2 5:8. Ao tocar, a orientadora disse que ela 

havia feito algo interessante: a cada quatro bolinhas vermelhas, havia três bolinhas 

azuis, ou seja, exatamente o oposto da tarefa pedida. Indagada sobre o porquê da 

escolha do número 8, A1 respondeu: “Ah, foi um raciocínio meio confuso, até pra 

mim... porque quando a gente dobrou... eu estava tentando procurar uma relação 

entre os números de cima com o que a gente tinha dobrado, que ficou dez por doze. 

Aí eu fiquei pensando... quatro vezes três dá doze...três vezes quatro dá doze... 

como aqui tá....ah, fiz uma confusão...” A partir desse momento, os diálogos ficaram 

confusos com intervenções por parte de P1 e por parte de P2 que não surtiram 

efeito positivo algum. Então, P2 tomou a palavra e voltou para o polirritmo da pri-

meira parte dessa atividade b1 2:4 e b2 2:3. Colocou-os para tocar, mostrando para 

A1 que um caminho possível seria retomar a estratégia desenvolvida na atividade 

anterior, perguntando onde as bolinhas iriam tocar juntas. Apontando para a tela, 

P2 e A1 contaram que a cada quatro bolinhas azuis havia três bolinhas vermelhas, 

contando o encontro três vezes, até que A1 contasse doze bolinhas azuis. A orien-

tadora perguntou: “Isso ajuda?” A1 respondeu, desanimada: “Ai gente, não...” 



110 
 

Nesse momento, P2 pediu que ela contasse quantos traços havia até que doze 

bolinhas azuis aparecessem. A1 contou dez. Dessa vez, P1 perguntou quantas bo-

linhas vermelhas caberiam. De forma equivocada, A2 respondeu: “Doze”. P2 pediu 

que tentassem 10:12. Tocando b1 5:6 e b2 10:12, A1 exclamou: “Ficou igual ao de 

cima!” P2 arguiu: “Era pra ser esperado?” e A1 respondeu: “Porque é a metade.” 

Então, P2 afirmou: “Então, nós não queremos doze aqui (apontando para a se-

gunda caixinha de b2)... nós queremos quantos?” A1: “Ai gente, não tô....”. P2: “E 

se você contasse?” A1 contou nove bolinhas vermelhas, mas disse: “Cinco por 

nove.” Imediatamente, corrigiu-se dizendo: “Não, não é... é dez por nove... deixa eu 

ver” (preenchendo as caixinhas). Colocou o polirritmo b1 5:6 e b2 10:9 para tocar e 

verificou o acerto. 

P1 perguntou a A1 qual seria a relação entre os números de b2 que formu-

lavam o polirritmo correto 10:9 e o antigo ritmo proposto pela dupla, 10:12. Olhando 

para a primeira parte da atividade, na qual havia o polirritmo b1 2:4 e b2 2:3, A1 

respondeu: “Esses valores aqui triplicaram?... quatro, oito, doze... três, seis, 

nove...”. Depois de refletir, A1 perguntou: “Se eu fosse colocar no cinco? (referindo-

se à primeira caixinha de b2, mostrando a insistência na ideia de igualar os inter-

valos de tempo)... aí dá número quebrado.” Em seguida, P2 perguntou: “Qual nú-

mero quebrado daria?”. A1, imediatamente, respondeu: “Quatro e meio!”. Nota-se 

que A1, rapidamente, percebeu que a razão 10:9 é equivalente a 5:4,5. Essa pos-

sibilidade foi testada no Ritmática e a dupla percebeu que, de fato, produziam o 

mesmo resultado. Nesse momento, A1 disse: “Eu me apeguei em continuar com o 

número do intervalo igual...acho que foi isso...” 

Ao final da atividade, perguntamos às participantes se, como estudantes de 

pedagogia, elas percebiam quais conceitos matemáticos estariam embutidos nesse 

micromundo, nessas atividades. Além disso, indagamos como elas poderiam utili-

zar essa ferramenta em sala de aula e com qual finalidade. A1 respondeu que, 

pensando no ensino fundamental dois, esse micromundo poderia ser usado para o 

conceito de equivalência (frações equivalentes) e progressão (sic). Salientou ainda 

que o micromundo auxilia bastante o raciocínio matemático pelo seu apelo visual. 

Por fim, perguntamos se, segundo a visão de futuras pedagogas, essa ferramenta 

digital poderia ser empregada para alunos surdos ou cegos. Ambas afirmaram que 
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tanto os aspectos visuais quanto sonoros permitem que esse micromundo seja uti-

lizado para o ensino de conceitos matemáticos para surdos ou cegos. 

4.2 Sumário 

Analisado o comportamento da dupla ao longo de toda a sessão, nota-se 

que A2, por insegurança ou timidez, ou mesmo até pelo fato de A1 ter tomado a 

iniciativa de interpretação e resolução das tarefas, não apresentou qualquer pro-

gresso identificável. Sua participação, embora aparentemente atenta, foi efêmera e 

reduzida a pequenos gestos que não podem ser identificados como manifestações 

exteriores de sintonicidade corporal ou de processo de objetificação corporificada. 

Por sua vez, A1, de imediato, apropriou-se das ferramentas de micromundo e con-

seguiu, com algumas intervenções dos pesquisadores, completar as sequências de 

atividades propostas.  

Concentrando nossas atenções nas ações de A1, parece-nos que há indí-

cios de que ocorreram processos de objetificação para conceitos associados à ra-

zão e à proporção por meio de ritmos e polirritmos equivalentes. Essas ações já 

podem ser evidenciadas na Atividade 3. No decorrer das ações desenvolvidas na 

resolução das tarefas propostas nas atividades, A1 faz uso de gestos expressos, 

acentuadamente, com as mãos como um dos meios semióticos para objetificar 

ideias e conceitos matemáticos. Percebe-se a busca desse apoio na Atividade 1, 

quando A1 objetifica o conceito de intervalo de tempo por um gesto com os dedos. 

Nessa mesma atividade, ela também faz contagens de intervalos e de número de 

batidas por meio de movimento com as mãos, construindo, novamente, um signo 

físico para representar intervalo. Já na Atividade 5, A1 interagindo mais consigo 

mesma do que com A2, busca por meio de seus gestos, tornar aparente ou tornar 

percebível a determinação da fração equivalente a 2:5, começando com numerador 

igual a 20.  

Em todas as atividades, ora explicando seus mecanismos de ações e pen-

samentos a A2, ora aos pesquisadores, A1 alicerça seus raciocínios à medida que 

constrói seus discursos. Nesse sentido, interpretamos que a fala é outro meio se-

miótico de grande importância para ela estruturar suas ideias matemáticas. Como 

exemplo, na Atividade 7, ao justificar a escolha das razões para o polirritmo 4 azul 
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: 3 vermelha, ela diz: “Na verdade, eu segui o enunciado... no enunciado está di-

zendo: quatro azul por três vermelhas, eu entendo que são quatro...ééé...como ele 

pede para saber quando que a bolinha... a batida, não o espaçamento... quando 

que a batida da bolinha azul coincide com a batida da bolinha vermelha... então 

como é chamado de quatro azul por três vermelha, eu coloquei quatro azul, por três 

vermelha ...ficou meio enrolado, mas...”. Complementado, A1 ergueu a cabeça e 

disse: “Desde que o número de... o número de intervalo seja o mesmo... senão, 

não coincide.” 

Interessante notar que, embora a análise global dessas atividades nos mos-

tre que A1 faz muito mais uso de estratégias visuais que sonoras, na atividade 3, a 

dupla, apenas escutando os polirritmos elaborados por A1, foi capaz de perceber 

se os polirritmos eram iguais ou diferentes de 1:1 e 1:3. Podemos especular se o 

uso mais concentrado na estratégia visual se deve à sua maior confiabilidade para 

os processos de contagem e para a comparação entre ritmos. Além disso, como no 

design do Ritmática não há o chamado “tempo forte”, como ocorre em música, não 

é possível identificar o número de batidas dentro de um intervalo de tempo sem 

olhar para a tela do computador e contar as divisões temporais. 

Embora um dos pilares de nosso design tenha sido programar estruturas, 

ferramentas e atividades que provocassem sintonicidade, análogo ao que ocorreu 

com A2, não foram evidenciadas manifestações corporais externas por parte de A1. 

Um dos possíveis motivos dessa ausência pode estar vinculado ao fato de a 

atividade 1 ter sido feita de maneira relativamente rápida, não deixando que a dupla 

pudesse “brincar” com o Ritmática, de modo a envolver-se física e emocionalmente 

com o micromundo. Se voltarmos nossa atenção ao Ciclo 2, no qual testes do Rit-

mática foram feitos com nove membros do grupo TecMEM, a sintonicidade corporal 

foi bastante evidenciada em vários momentos. É o que ocorreu com a primeira du-

pla que, após a finalização da Atividade 1, passou a brincar com a elaboração de 

ritmos, manifestando ações corpóreas identificadas com alegria (satisfação) e com 

dança. 

Outra possível razão para a aparente ausência de manifestações sintônicas 

está no ambiente de “vigilância” ao qual A1 e A2 ficaram submetidas, devido ao 
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fato de elas, por serem as únicas participantes, receberem toda atenção e obser-

vação dos pesquisadores, além de haver uma câmera de vídeo apontada para elas. 

Esse ambiente pode ter inibido o surgimento de ações externas ao corpo que pu-

dessem ser identificados com sensações corpóreas associadas a satisfações, a 

desejos, a danças, etc. 

Por fim, ressalta-se o comportamento e o envolvimento de A1 com as ativi-

dades. Ela, em certa medida, não se ateve simplesmente aos eventuais erros ou 

acertos das tarefas. Em algumas ocasiões, A1 preocupou-se em buscar entendi-

mento para suas ações e para seus raciocínios. É o que ocorreu, por exemplo, na 

Atividade 4: A1, reparando na estratégia de ter encontrado o ritmo 2:3 como equi-

valente a 6:9, diz (olhando para a tela do computador e contando): “Ah, agora en-

tendi a lógica. Pode ser... pode ser números maiores também...”. Posteriormente, 

ela contou 12 bolinhas para 8 intervalos, determinando outra razão equivalente a 

6:9. Na Atividade 6, ela ainda volta a externar sua preocupação em entender o 

raciocínio embutido na operação executada, quando diz: “É, mas eu queria enten-

der não visualmente. Queria conseguir fazer sem ser visualmente... A cada dois 

intervalos por quê? Porque o primeiro campo que a gente preencheu, tanto no b1 

quanto no b2, é dois, que é o equivalente em intervalos, então... se são dois inter-

valos nas duas, elas vão bater juntas a cada dois intervalos.” Outra vez, durante a 

Atividade 7, demonstrando que simplesmente acertar uma tarefa não a satisfaria, 

ela externaliza seu pensamento: “Nossa gente, essa tá sendo totalmente no chute... 

e no chute não é legal...”. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Um breve resumo  

 Esse trabalho teve como objetivo principal o design de um micromundo ma-

temático (Ritmática) que pudesse estimular interpretações multissensoriais para os 

conceitos de razão e de proporção, tendo como base a audição e a visualização de 

ritmo e polirritmos, elaborados nesse micromundo. 
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 Respaldamos teoricamente nosso trabalho em algumas ideias de Seymour 

Papert (1985), de Celia Hoyles (2012) e de Luis Radford (2006). 

 De Papert (1985), buscamos apoio alguns princípios que nortearam a elabo-

ração do Ritmática. O primeiro, chamado por Papert de Princípio da Continuidade, 

é que, para se ensinar um novo conceito, é necessário relacioná-lo com algo que o 

indivíduo já conhece ou com o qual já está familiarizado. Essa premissa nos con-

duziu à escolha da operação com ritmos, pois é esperado que um estudante possua 

algumas noções, mesmo que rudimentares, relacionadas a ritmos, como a diferen-

ciação entre cadências aceleradas e cadências lentas. O segundo é que um novo 

conhecimento deve ser apropriado pelo indivíduo, para que possa construir algo 

novo com ele, para que possa “brincar” com ele. Nesse sentido, o Ritmática permite 

que o usuário elabore até três ritmos, aqui chamados de b1, b2 e b3, podendo 

executá-los separada ou conjuntamente, ouvindo-os e visualizando as batidas por 

meio do aparecimento de bolinhas coloridas na tela do computador. O Ritmática 

também foi concebido pensando no que Papert chamou de Princípio do Poder, em 

que o estudante consegue desenvolver tarefas significativas que não poderiam ser 

alcançadas fora do ambiente computacional. Nesse sentido, a execução de polirri-

tmos elaborados por escolha livre de números seria impossível se não fosse pelo 

auxílio do computador. E por fim, o Ritmática também contempla o chamado Prin-

cípio da Ressonância Cultural. Papert afirma que os tópicos desenvolvidos em um 

micromundo devem ter um sentido social e cultural para seus usuários. Nesse sen-

tido, escolhemos privilegiar os raciocínios relacionados à razão e à proporção, 

tendo em vista se tratar de um tema fundamental, tanto no cotidiano do indivíduo, 

quanto no ambiente escolar. 

 Ainda com relação às ideias de Papert (1985), fizemos uma tentativa de que 

o Ritmática estimulasse a aprendizagem sintônica dos conceitos de razão e de pro-

porção. O conceito de sintonicidade está vinculado à compatibilidade entre os ob-

jetos de aprendizagem e as sensações corpóreas do usuário do micromundo (sin-

tonicidade corporal). Sintonicidade também pode ser observada pela aproximação 

entre os objetos de aprendizagem e os sentidos que o indivíduo possui relaciona-

dos ao gostar ou ao não gostar, aos desejos de satisfação, às intenções de supe-
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ração, etc. Essa é conhecida como sintonicidade do ego. Por fim, a chamada sin-

tonicidade cultural compatibiliza a atividade proposta e o acervo cultural extracurri-

cular do indivíduo.  

 Acreditamos que a operação com ritmos e polirritmos no universo do Ritmá-

tica pudesse estimular as diversas manifestações de sintonicidade Por um lado, a 

audição de ritmos que tivessem registros próximos à cultura dos indivíduos acaba-

ria por encorajá-los a expressar tais ritmos por meio de gestos e falas. Além disso, 

o sucesso na execução de certas tarefas poderia promover a sintonicidade do ego. 

 Cabe salientar que, entre as sintonicidades definidas por Papert (1985), es-

treitamos nossa visão para a sintonicidade corporal, ampliando sua interpretação 

para a cognição corporificada, descrita por Healy e Kynigos (2010), que, apoiadas 

nas ideias de Radford (2005), afirmam que uma atividade sensório-motor são se 

restringe a uma etapa de desenvolvimento, desaparecendo em etapas mais avan-

çadas, de acordo com teorias piagetiana. Essas atividades ainda se manifestam 

em etapas mais avançadas do desenvolvimento cognitivo do indivíduo e estão pre-

sentes durante o ato de pensar e de conceitualizar. 

 Outra sustentação teórica de nosso trabalho teve origem no trabalho de Ce-

lia Hoyles (2012), em que ela descreve alguns componentes que as tecnologias 

digitais devem oferecer a fim de potencializar, revigorar e transformar o ensino e a 

aprendizagem da matemática. Sinteticamente, Hoyles afirma que as tecnologias 

digitais devem ser visuais e dinâmicas, permitindo que a matemática seja explorada 

em um espaço compartilhado. O Ritmática é um micromundo com forte apelo visual 

e relativamente dinâmico, que permite, de fato, o trabalho compartilhado de usuá-

rios. Além disso, Hoyles ainda considera que tais tecnologias devem “terceirizar” a 

capacidade de processamento que, anteriormente, só poderia ser realizada por hu-

manos e que poderiam desviar o foco de atenção por parte dos estudantes durante 

a aprendizagem matemática coletiva. Nesse sentido, o Ritmática permite que ritmos 

sejam visualizados e ouvidos de maneira simples, trazendo o foco do trabalho so-

mente para questões que envolvam conceitos de razão e de proporção, sem que o 

indivíduo se preocupe com a execução desses ritmos e polirritmos. Some-se a es-

sas características a possibilidade elaborar novas maneiras de representação para 

a matemática, alterando o que pode ser aprendido. Aqui, o Ritmática propõe pensar 
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sobre razões e proporções por um meio semiótico diferente do curricular tradicional, 

ou seja, por estímulos visuais e sonoros representativos de ritmos e polirritmos. Por 

fim, Hoyles ainda propõe que as tecnologias digitais devem estabelecer conexões 

entre matemática escolar e as agendas e a cultura dos estudantes. Acreditamos 

que as tarefas propostas aos usuários em nosso trabalho constroem pontes entre 

conceitos de razão e de proporção e resolução de tarefas vinculadas ao mundo 

real, relacionadas a ritmos e polirritmos. Ainda com relação às ideias trazidas por 

Hoyles (2012), destacamos o conceito de construcionismo que afirma que a elabo-

ração de modelos ou de entidades _ físicas ou virtuais que possam ser refletidas, 

editadas ou compartilhadas _ é um poderoso caminho para os alunos construírem 

estruturas de conhecimento em sua mente. Dessa forma, acreditamos que o Rit-

mática, junto com as atividades propostas, é um ambiente construcionista, pois 

apresenta um meio atraente a se explorar e aprender. Concebemos esse micro-

mundo de forma que o aprendiz se sinta estimulado a realizar tarefas, propiciando 

que ele tenha certo controle do processo de construção. Além disso, no design do 

Ritmática, elaboramos atividades que possam ser exploradas "em segurança", 

tanto no sentido de promover o crescimento conceitual, quanto no sentido de que 

o indivíduo possa se sentir seguro para cometer erros e para mostrar ignorância. 

Também buscamos sustentação na Teoria da Objetificação de Radford 

(2006), em que o processo de objetificação deve ter entendido como um meca-

nismo que envolve ações destinadas a tornar aparente ou visível (no sentido de se 

fazer notar, perceber) algo a alguém. Radford afirma que a elaboração do saber, 

enquanto um processo de elaboração ativa de significados (processo de objetifica-

ção), deve se apoiar em duas fontes: o saber depositado nos artefatos empregados 

nas práticas matemáticas e a interação social. Para ele, o pensamento é mediado 

pelo corpo, pela linguagem e pelos artefatos. Por essa razão, a elaboração do saber 

é resultado do contato do indivíduo com o meio material, no qual a sabedoria his-

tórica de atividades cognitivas de gerações passadas está depositada. Além disso, 

Radford enfatiza a natureza social da aprendizagem que ocorre com aquisições 

comunitárias, por meio de reflexões do mundo e influenciadas pelos modos epistê-

micos e culturais formados ao longo da história. Com respeito à Teoria da Objetifi-

cação, ela nos deu um suporte teórico não para o design do Ritmática, mas para 

um olhar mais apurado na análise de dados. Por exemplo, a elaboração de ritmos 
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equivalentes descortina um meio semiótico para a construção de um pensamento 

voltado aos conceitos de razão e de proporção. 

Ainda com relação ao nosso suporte teórico, para nossa análise de dados, 

com relação às possíveis estratégias utilizadas pelos usuários na execução das 

tarefas propostas no Ritmática, escolhemos uma classificação sintetizada em tra-

balhos de Hart (1984). 

A metodologia suportada nessa dissertação teve forte influência do Design 

Based Research, que alia tanto a pesquisa educacional empírica, quanto a teoria 

de design de ambientes de aprendizagem. Segundo o artigo The Design-Based 

Research Collective (2003) essa metodologia é um paradigma emergente para o 

estudo da aprendizagem contextualizada. Os autores desse artigo propõem algu-

mas características dessa metodologia e algumas áreas promissoras nas quais 

essa metodologia pode ser empregada. Com relação às características descritas 

para essa metodologia, destacamos que, no Ritmática, o ensino e a aprendizagem 

dos conceitos de razão e de proporção, empregando estratégias multiplicativas 

através da elaboração de polirritmos, são propostos dentro de um ambiente novo, 

original e real, que proporciona uma possibilidade viável para que esse ensino e 

essa aprendizagem sejam alcançados. Além disso, certos aspectos de uma das 

áreas promissoras destacadas pelos autores - desenvolvimento de teorias de en-

sino e de aprendizagem contextualizadas - também estão contemplados em nosso 

estudo, uma vez que procedemos a uma tentativa de aglutinar as teorias de Papert, 

Hoyles e Radford em nossas atividades. Dessa maneira, uma vez que nosso tra-

balho visa a dar contribuições para futuros estudos na área de design de ambientes 

computacionais que proponham atividades envolvendo sons, é possível estabele-

cer uma conexão com outra área promissora descrita pelos autores: construção de 

conhecimento cumulativo em design. 

Um tipo comum de DBR na área de Educação Matemática é o design expe-

riments. Uma das características que definem o design experiments é que as ativi-

dades de pesquisa devem ser orientadas para a investigação de uma hipótese ou 

conjectura particular. A hipótese que conduziu o design do Ritmática é que intera-

ções com polirritmos incentivariam os aprendizes a empregar as estruturas multi-

plicativas nas tarefas que envolvem os conceitos de razão e de proporção. 
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Após a descrição de nossa metodologia empregada, detalhamos nossos ci-

clos de pesquisa. O primeiro ciclo a ser descrito foi o “nascimento” do micromundo 

Ritmática (ciclo 1). Nesse ciclo, nossa atenção esteve voltada ao planejamento da 

elaboração do micromundo. A seguir, descrevemos o ciclo 2 (Testando as ativida-

des polirrítmicas), na qual a principal tarefa foi a elaboração de atividades que des-

sem vida aos elementos do Ritmática. Já o ciclo 3 (Executando os polirritmos) en-

volveu a prática das atividades planejadas para o Ritmática com duas alunas do 

curso de Pedagogia da Universidade Bandeirante Anhanguera. 

Finalizando esse resumo, no capítulo 3 dessa dissertação, fizemos uma des-

crição pormenorizada do micromundo Ritmática, mostrando sua evolução através 

dos redesigns (versão 1, versão 2 e versão 3). A seguir, detalhamos cada uma das 

atividades elaboradas e as respectivas intenções epistemológicas. Como, na ver-

são 3, o redesign foi acompanhado de um teste realizado com participantes do 

grupo TecMEM, Tecnologia e Meios de Expressão Matemática, incluímos nossas 

observações com relação a esse teste, que nos guiaram para a última modificação 

implementada no Ritmática e nas atividades, antes da aplicação final junto à dupla 

de estudantes de Pedagogia. 

 Após a análise detalhada dos resultados, podemos voltar a nossas questões 

de pesquisa formuladas no capítulo 1 desta dissertação. 

5.2 Respondendo as questões de pesquisa 

 A primeira questão de pesquisa formulada foi: 

 Nas estratégias que emergem quando alunos interagem com este ambiente, 

quais estruturas matemáticas são privilegiadas? 

Notadamente, podemos afirmar que o Ritmática estimulou o uso de estrutu-

ras multiplicativas para a resolução de tarefas associadas aos conceitos de razão 

e proporção que foram vinculados à elaboração de ritmos e polirritmos. É o que 

sugere a análise da Atividade 1, na qual A1 descreve a função dos números inse-

ridos nas caixas dos ritmos como uma invariante matemática (certa quantidade por 

unidade), como “o número de intervalos por som” ou “o número de sons por inter-

valos”. 
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Na Atividade 4 também podemos encontrar características de procedimento 

que nos levam a afirmar que o Ritmática estimulou o uso de estruturas multiplicati-

vas. É o caso, por exemplo, de quando A1 comenta que, para determinar um ritmo 

equivalente a 6:9, ela escolheu 4:5 porque “...eles não caem na metade... não caem 

no mesmo lugar...”. Como já foi mencionado, especulamos que pode ser que a 

escolha do ritmo 4:5 tenha sido uma tentativa de contornar o incômodo que levaria 

à escolha de metade de 6 e de metade de 9. É possível que ela tenha optado por 

5 como um pouco mais da metade de 9 e, para compensar, ajustou a valor da 

metade de 6 para 4. Se assim for, podemos inferir que relações multiplicativas con-

tinuaram no primeiro plano para A1. 

A Atividade 5 também corrobora para nossa conclusão acerca da prevalên-

cia das estruturas multiplicativas nas ações de A1. Basta notar o que ela redige 

como justificativa para encontrar ritmos equivalentes a 6:15: “Analisando a 1ª caixa, 

percebemos que a cada 2 intervalos existem 5 batidas, após estabelecer este pa-

râmetro foi somente multiplicar os valores.” Ainda nessa atividade, A1 estabelece a 

fração equivalente a 2:5, nitidamente por uma estratégia multiplicativa. É o que 

aponta a fala de A1 para A2: “Ó, a cada dois intervalos, são cinco batidas... Cada 

vinte intervalos...cinquenta batidas???”.  

Na Atividade 6, ela determinou ritmos mais acelerados que 2:2 e 2:3 por meio 

da divisão do número da primeira caixa por 2 ou pela multiplicação do número da 

segunda caixa por 2, obtendo para b1 1:2 ou 2:4 e para b2 1:3 ou 2:6. Para elaborar 

ritmos mais lentos que 2:2 e 2:3, é possível que ela tenha tomado os números da 

segunda caixa (respectivamente, 2 e 3) e tentado dividi-los por um mesmo número 

(possivelmente, o número 2). Como o resultado dessa divisão, para o número 3, 

não é um número inteiro, é possível que ela tenha desistido, alegando que não 

daria certo porque os números já eram baixos. Se assim for, reafirma-se a estrutura 

multiplicativa privilegiada nessa atividade. 

Por fim, na Atividade 7, A1 volta a justificar seus raciocínios usando estraté-

gias multiplicativas. Em certo momento, A1, na tentativa de encontrar um polirritmo 

equivalente a b1 2:4 e b2 2:3, mas com b1 preenchido por 5:6, escolheu para b2 o 

ritmo 5:8. Indagada sobre o porquê da escolha do número 8, A1 respondeu: “Ah, 

foi um raciocínio meio confuso, até pra mim... porque quando a gente dobrou... eu 
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estava tentando procurar uma relação entre os números de cima com o que a gente 

tinha dobrado, que ficou dez por doze. Aí eu fiquei pensando... quatro vezes três 

dá doze...três vezes quatro dá doze... como aqui tá.... ah, fiz uma confusão...”. 

Cabe ressaltar que, durante Ciclo 2, realizado com membros do grupo 

TecMEM, também houve prevalência de estratégias multiplicativas. Por exemplo, 

na Atividade 3, para determinar um polirritmo equivalente a 1:1 e 1:3, três dos qua-

tro grupos colocaram como resposta b1 4:4 e b2 4:12. Entretanto, para esses par-

ticipantes, essa era uma postura esperada, tendo em vista que todos possuem, por 

formação ou por ação profissional, significativas bagagens matemáticas. Mas, para 

A1, consideramos esse traço particularmente significativo, uma vez que ela é estu-

dante do curso de pedagogia e demonstrara qualquer familiaridade com raciocínios 

relacionados ao universo matemático.  

O uso de estratégias multiplicativas em tarefas que envolveram os conceitos 

de razão e de proporção por parte de A1 é um procedimento não trivial e que ratifica 

o trabalho de Ben-Chaim, Keret & Ilany (2012). Neste, eles afirmam que há evidên-

cias de que alunos, futuros professores e professores demonstram dificuldades e 

concepções equivocadas relacionadas aos conceitos de razão e de proporção. 

Nesse sentido, convém ainda lembrar a afirmação de Lamon (2007): 

[D]e todos os temas do currículo escolar, os conceitos de frações, razões 

e proporções, indiscutivelmente, são os mais prolongados em termos de 

desenvolvimento, os mais difíceis de ensinar, os mais complexos mate-

maticamente, os mais cognitivamente desafiadores, os mais essenciais 

para o sucesso no ensino superior de matemática e ciências, e um dos 

objetos de pesquisa mais interessantes. (p. 629, Apud Ben-Chaim, Keret 

& Ilany, 2012 p.23). 

 

Nossa segunda questão de pesquisa formulada foi: 

 Quais foram os meios semióticos mobilizados durante as tentativas de obje-

tificar as estruturas multiplicativas inerentes aos conceitos de razão e proporção? 

 Radford (2006) afirma que o processo de objetificação das estruturas multi-

plicativas de razão e proporção envolve a coordenação de vários meios semióticos. 
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Ao que parece, a análise dos resultados obtidos em nosso trabalho ratifica essa 

afirmação. 

 Isso fica evidente na Atividade 1, quando deslocamos nossa atenção aos 

gestos com as mãos utilizados por A1 durante o processo de contagem, tanto para 

intervalos de tempo, quanto para batidas. Na Atividade 5, os gestos, combinados 

com a fala   também foram significativamente importantes na objetificação de fra-

ções equivalentes. Essa estratégia é bastante evidenciada quando A1, falando 

mais a si mesma do que a A2, diz e gesticula: “Se a gente for olhar o de cima... a 

cada dois intervalos, são cinco batidas”. Repetiu: “A cada dois intervalos, são cinco 

batidas... então em 20 intervalos...???”. Dirigindo-se a A2, A1 repetiu, gesticulando: 

“Ó, a cada dois intervalos, são cinco batidas... Cada vinte intervalos...cinquenta ba-

tidas???”. 

Esse último exemplo também serve para reforçar a ideia que Radford (2006) 

tem a respeito de objetificação, como um processo que envolve ações destinadas 

a tornar aparente ou visível, no sentido de se fazer perceber, algo para alguém. 

Ainda segundo a Teoria da Objetificação, o pensamento deve ser visto como 

uma reflexão, um movimento dialético entre uma realidade histórica e culturalmente 

construída e um indivíduo que a refrata de acordo com suas próprias interpretações 

e sentidos subjetivos (Radford, 2006, p.108). Nesse sentido, A1 apresenta um com-

portamento coerente com essa posição, quando, durante a Atividade 4, ela reflexi-

ona: “Deixa eu pensar.... é, esse tá mais difícil... sem ser no chute, não estou con-

seguindo encontrar uma lógica...”. A necessidade de apresentar lógica para justifi-

car raciocínios é uma posição filosófica associada a uma realidade histórica e cul-

turalmente construída. Vivesse em outra época ou imersa em outra cultura, possi-

velmente A1 não demostraria preocupação com lógica ou com eventual “chute”. 

Durante uma tarefa da Atividade 7, A1 fala: “Nossa gente, essa tá sendo totalmente 

no chute... e no chute não é legal...”, ou seja, ela externaliza o sentido subjetivo de 

que “chutar” não é “legal”. 

Outro ponto fundamental da Teoria de Objetificação reside na declaração de 

que o pensamento, além de ser reflexivo, é mediado por artefatos, pelo corpo, pela 
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linguagem, pelos signos. A1, em suas ações, dá mostras da veracidade dessa afir-

mação. É o que ocorre nas atividades em que A1 necessita realizar contagens. 

Nelas, ela deixa transparecer que só consegue seu intento mediante o auxílio dos 

gestos (com as mãos ou com o mouse do computador). Em outro momento, para 

explicitar seu raciocínio em busca da razão equivalente a 2:5, ela coordena seu 

raciocínio pela linguagem e pelos gestos que fazem emergir sua resposta: “Se a 

gente for olhar o de cima... a cada dois intervalos, são cinco batidas”. Repetiu e 

indicou os números com a mão: “A cada dois intervalos, são cinco batidas... então 

em 20 intervalos...???”. Dirigindo-se a A2, A1 repetiu a fala e os gestos: “Ó, a cada 

dois intervalos, são cinco batidas... Cada vinte intervalos...cinquenta batidas???”. 

Ainda com relação a esse ponto importante da Teoria da Objetificação, na tarefa 

da Atividade 6, que consistia em determinar o momento que a bolinha azul aparece 

concomitantemente com a bolinha vermelha nos ritmos b1 2:2 3 b2 2:3, a primeira 

atitude de A1 foi buscar apoio na representação visual, escolhendo os signos de 

traços e bolinhas representados graficamente em folha de papel. 

 Outro ponto que cabe destacar da Teoria de Objetificação de Radford (2006) 

é a natureza sociocultural da aprendizagem, vista como uma atividade na qual os 

indivíduos não entram somente em contato com o mundo dos objetos culturais, mas 

com outros indivíduos, adquirindo, no uso social dos signos e artefatos, a experiên-

cia humana. Ficou claro que, durante suas tentativas de resolver as tarefas, A1 

estabeleceu relações com A2, P1 e P2. Dadas as contribuições limitadas de A2, 

muitas vezes A1 assumiu um papel que envolvia tentativas de explicar seus pen-

samentos para sua parceira (embora, nos tenha parecido que, em certas ocasiões, 

ela usa da estratégia de falar com a parceira como uma forma para falar consigo 

mesma, buscando ordenar e concatenar seus pensamentos). Por outro lado, as 

interações com os pesquisadores foram importantes para despertar certas práticas, 

como tornar consciente a importância de conseguir explicar a lógica de seu pensa-

mento. Para tal, A1 sempre procurou refletir sobre as estratégias com um viés ma-

temático, mesmo para ações que tinham sido inicialmente empíricas. Isso fica evi-

dente quando A1 torna explícito seu desejo de não querer resolver certa tarefa ape-

nas por estratégia visual (“É, mas eu queria entender não visualmente. Queria con-

seguir fazer sem ser visualmente.” Atividade 6). Durante as atividades, houve uma 

reciprocidade nas falas entre A1 e P2, com incentivos por parte de P2 no sentido 
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de valorizar as estratégias de A1. Ao mesmo tempo, P2 tentava encorajar A1 em 

busca de mais generalizações. É o que se percebe no longo diálogo entre P2 e A1 

durante a atividade 7, que acaba culminando na resposta correta de A1 para deter-

minar uma razão equivalente a 10:9, mas começando com o numerador igual a 5. 

A1, rapidamente, respondeu “quatro e meio”.  

 Retomando a Teoria da Objetificação, sob o ponto de vista epistemológico, 

para Radford (2006), a aprendizagem está emoldurada por sistemas semióticos de 

significação cultural que regulam as formas de questionamento e de investigação 

do mundo. Uma vez que uma de nossas intenções foi elaborar um micromundo que 

pudesse privilegiar as estruturas multiplicativas para os conceitos de razão e pro-

porção, optamos por oferecer o recurso semiótico de ritmos e polirritmos. Nossa 

análise sugere que, apesar de certas ressalvas, a escolha foi adequada, tendo em 

vista que alguns objetivos foram alcançados. É o que ocorreu, por exemplo, durante 

a atividade 3 em que A1, rapidamente objetifica que a razão 4:4 é equivalente à 

razão 1:1 por meio da percepção da equivalência entre ritmos.  

 Voltando à teoria de Radford (2006), para ele os objetos matemáticos são 

padrões fixados pela atividade reflexiva, incrustados em um mundo constante-

mente em mudança pela prática social mediada por artefatos. Ressalte-se que, du-

rante a Atividade 5, quando A1, para determinar qualquer ritmo equivalente a 6:15, 

acaba encontrando “cada 2 intervalos existem 5 batidas”, ela procedeu a uma série 

de ações reflexivas que envolveram vários meios semióticos: falas direcionadas a 

sua parceira, gestos que permitiram que ela enfatizasse certos aspetos particulares 

dessas falas e os feedback visual e sonoro do micromundo. Nesse sentido, é pos-

sível afirmar que o micromundo Ritmática trouxe uma nova incrustação dos concei-

tos de razão e proporção, que foram gradualmente revelados por A1 ao longo da 

sessão da pesquisa. 

  

5.3 Sugestões para um próximo ciclo 

 Como um dos objetivos desse trabalho foi o design de um micromundo que 

pudesse encorajar ações multissensoriais durante o aprendizado dos conceitos de 

razão e de proporção, acreditamos que esse passo foi dado na direção desejada. 
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Entretanto, trata-se apenas de um primeiro degrau de uma longa escadaria. Novas 

providências poderiam ser tomadas no sentido de aperfeiçoar esse trabalho, 

dando-lhe continuidade e conferindo-lhe uma maior credibilidade para futuras in-

serções em ambientes educacionais. 

 Há muito que se pensar tanto em termos de design quanto em termos de 

melhorias nas atividades. Podemos destacar alguns objetivos que nos parecem 

mais plausíveis em curto prazo, que poderiam contribuir significativamente para o 

desempenho do Ritmática em sala de aula. 

 Um primeiro ponto a ser destacado em nosso trabalho foi a falta de sintoni-

cidade corporal que era esperada por nós em nossa sessão de pesquisa, uma vez 

que concebemos o Ritmática, no contexto de razões e proporções, empregando 

ritmos e polirritmos. Vislumbramos que uma maneira de propiciar a manifestação 

da sintonicidade corporal esperada é que os participantes fiquem mais tempo ope-

rando o Ritmática durante a Atividade 1. Alia-se a essa sugestão, a possibilidade 

de disponibilizar o trabalho com o Ritmática para vários sujeitos, evitando que a 

atenção do educador recaia sobre apenas um ou dois indivíduos. Durante o Ciclo 

2 de nossa pesquisa, pareceu-nos que, com essas medidas, a sintonicidade corpo-

ral foi manifestada de forma espontânea, o que acabou por facilitar a empatia entre 

esse micromundo e seus usuários. 

 Lançando um olhar para as atividades, acreditamos que a realização das 

sete em uma única sessão se revelou cansativa, prejudicando o rendimento nas 

últimas atividades. Some-se a isso que o grau de dificuldade vai se elevando à 

medida que elas progridem. Nesse sentido, sugerimos que as sessões de pesquisa 

sejam realizadas em vários momentos, deixando que os participantes só passem à 

próxima atividade quando eles estiverem plenamente familiarizados com os objeti-

vos da atividade anterior. 

 Ainda no sentido de melhorar nosso olhar crítico sobre o Ritmática, novos 

trabalhos poderiam ser realizados com a aplicação das atividades propostas para 

pedagogos que já estejam no campo de trabalho, a fim de que eles possam ativa-

mente sugerir alterações e aperfeiçoamentos desse micromundo para seu futuro 



125 
 

uso em sala de aula. Destacamos também que esse micromundo deveria ser tes-

tado com o público alvo a que se destina: as crianças. A natureza multissensorial 

do Ritmática permite observar que, quando falamos em crianças, estamos nos re-

ferindo à criança em toda sua diversidade (crianças cegas ou surdas, por exemplo). 

O micromundo, por oferecer recursos visuais, poderia tornar as atividades acessí-

veis para alunos que não ouvem – nesse caso, deveria haver certas adaptações e 

modificações das atividades de modo que fossem apresentadas por meio de Libras, 

a língua brasileira de sinais. Por outro lado, como o Ritmática proporciona repre-

sentações sonoras de divisões de intervalos de tempo, seria possível, mediante 

certas adequações - uma interface falante, por exemplo -, apresentar as atividades 

para a comunidade de aprendizes cegos. Esperamos que os resultados obtidos 

com esse público sejam até mais diferenciados em relação àqueles obtidos com 

adultos e/ou professores. 
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ANEXO 1 

Atividade 1: Começando com 1... 

 

 

a) O ritmo b1 é 1:1. Acione o botão para tocá-lo. Ouça e veja. 

Para interromper o ritmo, use o botão        . Para limpar, acione o botão         . 
 

b)  Com a primeira caixa de ritmo b2 fixado com o número 1, escolha diferentes 
valores para a segunda caixa desse ritmo.  

Acione o botão  

 

c) Agora, com a segunda caixa de ritmo b3 fixado com o número 1, escolha valores 
para a primeira caixa.  

 Acione o botão  

  

Qual a função dos números inseridos na primeira caixa de um ritmo?  
 
 
 
 
E os números na segunda? 
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d) Experimente os três ritmos usando   

  

Caso você goste de algum ritmo criado, use o botão                   para nomear e 

armazenar os ritmos.  

 

Para ver e ouvir os ritmos salvos, clique no botão                    . A seguir, seleci-

one uma das caixas verdes e use os botões para tocar os ritmos que quiser. 
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Atividade 2: Criando ritmos em Ritmática... 

 

 

 

a) O ritmo b1 é 1:1. Ouça e veja. 
Crie um ritmo b2 para a bolinha vermelha, de modo que toque mais rápido que 
o da bolinha azul. 

 

Escreva aqui sua reposta: 
 
Ritmo b2  :         : 
 

 

b) Crie um ritmo b3 para a bolinha amarela de modo que toque mais lento que 
a bola vermelha, porém mais rápido que a bolinha azul. 

 

Escreva aqui sua reposta: 
 
Ritmo b3            : 
 

 

Se gostou, salve os ritmos.

 

: 

: 
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 Atividade 3: Reproduzindo um ritmo... 

Agora, preste atenção em um polirritmo que iremos tocar, usando ritmos b1 e b2. 

Tente encontrar relações numéricas em seu próprio computador a fim de reprodu-

zir o que você ouviu. 

Escreva aqui sua resposta: 
 
 
Ritmo b1             
 
Ritmo b2             
 

 

Conseguiu? Então, elabore o mesmo polirritmo, mas com o número 4 na primeira 
caixa do ritmo b1. 

 

 

Escreva aqui sua resposta: 
 
 
Ritmo b1             
 
Ritmo b2             
 
 

: 

: 

: 

: 
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Atividade 4: Tocando ritmos equivalentes... 

 

a) Em seu computador, coloque o ritmo b1 6:9. Deixe b2 e b3 com suas caixas 

vazias. 

Coloque b1 para tocar. 

b)  Sem repetir nenhum número, escolha outro par de valores para ritmo b2 e outro 
par de valores para ritmo b3, de modo que os ritmos b2 e b3 sejam idênticos a 
ritmo b1.  

Vamos chamar estes ritmos “ritmos equivalentes”. 

Escreva aqui os valores escolhidos 
 
Ritmo b2   66     : 
 
 
Ritmo b3      :     :  
 

 

Explique aqui como criar ritmos equivalentes: 
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Atividade 5: Ainda pensando em equivalência...  

 

Coloque em b1 o ritmo 6:15. A seguir, preencha a primeira caixa do ritmo b2 com 

o número 4 e a primeira caixa do ritmo b3 com o número 20. 

Descubra os valores para as segundas caixas dos ritmos b2 e b3, de modo que 

eles sejam equivalentes ao ritmo b1. 

Escreva aqui o valor da segunda caixa do b2: 
 
Ritmo b2  
 

 

Explique como este valor foi determinado: 
 
 
 
 
 

 

Escreva aqui o valor da segunda caixa do b3: 
 
Ritmo b3  

 

Explique como este valor foi determinado: 
 
 

 4 : 

20 :  
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Atividade 6: Trabalhando com polirritmos... 

 

 

a) Em seu computador, escreva os ritmos b1 2:2 e b2 2:3, mas, por enquanto, 

não os coloque para tocar.  

Preveja quando que as bolinhas tocarão juntas. 
 
 
 
 
 
 

 

b) Verifique sua resposta, colocando os ritmos para tocar. Salve este polirritmo. 
Elabore maneiras de tocar este mesmo polirritmo, porém mais acelerado ou mais 
lento. 

 

Mais acelerado: 
 
Ritmo b1  
 
Ritmo b2  
 
 

 

 

 

 

: 

: 

: 

: 

Mais lento: 

Ritmo b1: 

Ritmo b2: 

Explique como você conferiu que suas mudanças alteraram apenas a velocidade 

do polirritmo dado. 
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Atividade 7: Definindo o polirritmo “4 azul: 3 vermelha”... 

 

 

a) Crie ritmos b1 e b2 de modo que a quarta batida da bolinha azul coincida com a 
terceira batida da bolinha vermelha. (observe a figura acima) 

 

Esse polirritmo será chamado de “4 azul: 3 vermelha” 

 

Escreva aqui sua reposta: 
 
Ritmo b1 
 
Ritmo b2 
 

 

b) Agora, mude o ritmo b1 para 5:6. Quais são os valores para o ritmo b2, de modo 
que ainda tenhamos o polirritmo “4 azul: 3 vermelha”? 

 

Escreva aqui sua reposta: 
 
Ritmo b1 
 
Ritmo b2  
 

 

Explique como os valores para ritmo b2 foram determinados: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para concluir, tente achar um ritmo para b3 que combina com o som do polirritmo 
“4 azul: 3 vermelha” 

 

: 

: 

5 6 : 

: 
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ANEXO 2 

         

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Rumo a Educação Matemática Inclusiva 

 

Coordenadora do projeto: Siobhan Victoria Healy (Lulu Healy) 

    RNE V279554-F 

      

Pesquisadores:  Siobhan Victoria Healy (Lulu Healy) 

    Ronaldo Carrilho 

 

Instituição a que pertence os pesquisadores: Universidade Bandeirante Anhan-

guera (UNIBAN) 

 

Telefone para contato: (11) 2967-9119 

 

As informações a seguir estão sendo fornecidas para sua participação neste es-

tudo, o qual tem como objetivo desenvolver e avaliar ambientes tecnológicos para 

aprendizagem matemática. O projeto visa promover ambientes de inclusão nas au-

las da Matemática, permitindo que alunos portadores de deficiência visual ou audi-

tiva tenham acesso aos mesmos conteúdos matemáticos dos seus pares. Consi-

UNIVERSIDADE BANDEIRANTE ANHANGUERA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
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deramos que a contribuição fundamental do projeto é o desenvolvimento de recur-

sos e atividades de aprendizagem matemática para instrumentalizar uma matemá-

tica escolar mais inclusiva, e consequentemente produzir conhecimentos na área 

de Educação Matemática. 

Os dados do projeto serão obtidos através de uma sessão de trabalho na qual os 

participantes resolverão atividades matemáticas em duplas. O material coletado 

durante a sessão, as atividades realizadas, eventuais gravações de áudio e vídeo 

e os registros escritos, serão de uso exclusivo do grupo de pesquisa, e servirão 

como base para procurar entender melhor a relação entre os processos de apren-

dizagem matemática e os campos sensoriais. 

Os participantes terão seus nomes trocados por pseudônimos preservando a iden-

tidade dos sujeitos. Esperamos que sua participação resulte em avanços de conhe-

cimentos, sendo positivo não apenas para os participantes como, também, para a 

comunidade que eles pertencem. 

Os resultados dessa pesquisa poderão ser utilizados pelos pesquisadores em pu-

blicações em periódicos, livros, eventos científicos, cursos e outras divulgações 

acadêmico-científicas. A veiculação de imagem dos sujeitos em divulgações cien-

tíficas será realizada com consentimento dos envolvidos, por meio de outro termo 

de autorização. 

Em qualquer etapa do estudo, o sujeito participante da pesquisa terá acesso aos 

responsáveis pela pesquisa. Para eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre os 

procedimentos ou a ética da pesquisa entre em contato com a pesquisadora res-

ponsável na UNIBAN – Campus de Maria Cândida, sito à Rua Maria Cândida, 1.813 

- São Paulo - SP, telefone (11) 2967-9119. 

A qualquer participante é garantida a liberdade da retirada de seu consentimento 

para participação da pesquisa, quando lhe convier.  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, assim 

como não há compensação financeira relacionada à sua participação. 
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Eu,_______________________________________,RG nº __________________ 

declaro estar  suficientemente informado a respeito das informações que li acima, 

ou que foram lidas para mim, a respeito do projeto Rumo da Educação Matemá-

tica Inclusiva. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os pro-

cedimentos, as garantias de confidencialidade e autorizo a veiculação dos resulta-

dos para os usos mencionados. Está claro também que minha participação é isenta 

de qualquer tipo de despesas. Assim sendo, concordo em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo para mim e sem prejuízo para a continuidade 

da pesquisa em andamento. 

São Paulo, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

Assinatura do sujeito de pesquisa 
 Assinatura da pesquisadora  

responsável 

 

 

 

 Assinatura do pesquisador 

 responsável 
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AUTORIZAÇÂO DO USO DAS IMAGENS 

 

Declaro também meu consentimento na veiculação de minha imagem para fins 

de divulgação científica, nas condições do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 

E ESCLARECIDO, que li acima, ou que foram lidas para mim, a respeito do pro-

jeto Rumo da Educação Matemática Inclusiva. 

 

 

  

São Paulo, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

Assinatura do sujeito de pesquisa 
 Assinatura da pesquisadora res-

ponsável 

 

 

 Assinatura do pesquisador res-
ponsável 

 

 

 

 

 

 


