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RESUMO 

 

 
Inserida no campo de Educação Matemática Inclusiva, esta pesquisa teve o propósito 
de investigar as contribuições de uma disciplina de um curso de Geometria, planejada 
a partir de uma prática reflexiva, para a formação do futuro professor de Matemática 
na perspectiva da inclusão. Buscou-se explorar o papel da reflexão como um 
instrumento para tomada de consciência da diversidade representada em uma sala 
de aula no envolvimento do futuro professor ao relacionar a teoria e a prática no 
contexto da educação inclusiva. Participaram desta pesquisa nove (09) licenciandos 
matriculados em um curso de licenciatura noturno de uma universidade pública do 
interior do Estado do Rio de Janeiro. Para esta investigação, os pressupostos de 
Vygotsky a respeito do ensino e da aprendizagem de crianças com deficiência e os 
conceitos defendidos por Zeichner sobre a formação reflexiva do professor foram 
tomados como fundamentos teóricos. A metodologia usada foi inspirada nas 
características do design experiments e, assim, elaboramos três tipos de cenários 
para reflexão sobre educação matemática inclusiva, que têm como objetivo favorecer 
a reflexão do licenciando em relação às formas que alunos com ou sem deficiência 
acessam o conhecimento matemático ou fazem matemática. No cenário para reflexão 
denominado Tipo I, os participantes foram convidados a analisar e discutir um episódio 
de interação entre alunos com deficiência visual e o professor de matemática que 
envolvia o conteúdo de área e perímetro de figuras planas. Nos dois cenários para 
reflexão Tipo II, os participantes trabalharam em grupos para resolver um problema 
de geometria, sendo privados artificial e temporariamente de um de seus canais 
sensoriais e/ou de comunicação. No cenário para reflexão Tipo III, os participantes 
foram solicitados a responderem o que seria necessário alterar nas estruturas 
escolares para que a escola se tornasse mais inclusiva ou quais as características 
que deveriam ter uma nova escola inclusiva. A participação no estudo proporcionou 
aos licenciandos reconhecerem a importância da ferramenta mediadora e o papel das 
intervenções no acesso ao conhecimento matemático e, consequentemente, na 
superação das dificuldades impostas pela deficiência. Os resultados mostraram que 
a participação e envolvimento nesses cenários provocou nos licenciandos uma 
reflexão a respeito das formas que alunos com diferentes perfis tem acesso ao 
conhecimento matemático e contribuiu para que o futuro professor refletisse sobre o 
papel de diferentes formas de mediação para ensino da matemática, já que eles 
mesmos experimentaram outras ferramentas para fazer matemática, diferentes 
daquelas que estavam acostumados a usar. 
 
 
 

Palavras-chave: Inclusão. Formação Inicial de Professor. Licenciatura em 

Matematica. Mediação. 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

Situated in the field of Inclusive Mathematics Education, this research aimed to 
investigate the contributions of a geometry course, planned to incorporate reflective 
practices within an inclusive perspective, in the preparation of future mathematic 
teachers. It sought to explore the role of reflection as an instrument to favor awareness 
of the diversities represented in classroom settings in involving future teachers in 
making relations between theory and practice in the context of inclusive education. 
Nine (09) students enrolled in a night course for the initial education of mathematics 
teachers at a public university in the interior of the State of Rio de Janeiro participated 
in this project. The ideas of Vygotsky related to the teaching and learning of children 
with disabilities and the concepts defended by Zeichner on the reflexive formation of 
the teacher were adopted as the theoretical bases for the investigation. The 
methodology used was inspired by the characteristics of design experiments and three 
types of scenarios for reflection on inclusive mathematical education were elaborated, 
with the objectives of (1) favouring reflections by the participants  upon the forms that 
students with or without disabilities access mathematical knowledge or do 
mathematics; and (2) the emergence of zones of proximal development in which future 
teachers discuss alternative developmental paths to mathematics. In the first scenario 
for reflection called Type I, the participants were invited to analyze and discuss an 
episode of interaction between students with visual impairment and a mathematics 
teacher that involved the content of area and perimeter of flat figures. In two Type II 
scenarios, the participants worked in groups to solve a geometry problem, whilst 
artificially and temporarily deprived of one of their sensory and/or communication 
channels. In the Type III scenario, the participants were asked to offer their opinions 
about changes to existing school structures that would lead to more inclusive schools 
and about the characteristics that an inclusive school should have. The participation in 
the study allowed preservice theachers to recognize the importance of mediating tools 
and the role of interventions in access to mathematical knowledge and, consequently, 
in overcoming difficulties imposed by disability. The results also showed that 
involvement in the scenarios for reflection provoked the students to discuss and 
explore the means though which students with different profiles access mathematical 
knowledge and contributed to the reflections by the future teachers about the role of 
these different forms of mediation for mathematics teaching, since they themselves 
experimented with alternative tools for doing math, which differed from those they were 
accustomed to using. 
 
 
Keywords: Inclusion, Initial education for mathematics teachers, Mediation. 

 

 
 

 

 

 



 
  

RÉSUMÉE  

 
 
Insérée sur le domaine de l’Éducation Mathématique Inclusive, cette recherche a eu 
pour but l’investigation des contributions d’une discipline d’un cours de Géométrie, 
planifiée à partir d’une pratique réflexive pour la formation des  futurs professeurs des 
Mathématiques dans une perspective d’inclusion. On a voulu analyser le rôle de la 
réflexion comme instrument pour que l’on ait conscience sur la diversité représentée, 
dans une salle de classe, à l’engagement du futur professeur lors du rapport entre la 
théorie et la mise en œuvre dans le contexte de l’éducation inclusive. Neuf licenciés 
inscrits  en Licence (cours du soir) d’une université publique de la province de l’Etat 
de Rio de Janeiro ont participé à cette recherche. Pour cela les hypothèses de 
Vygotsky à propos de l’enseignement et de l’apprentissage des enfants handicapés et 
les concepts défendus par Zeichner sur la formation réflexive  du professeur furent 
adoptés comme fondements théoriques. La méthodologie utilisée a été inspirée aux 
caractéristiques du design experiments et, ainsi, nous avons créé trois différents 
scénarios pour que l’on réfléchisse sur l’éducation  des mathématiques inclusives, qui 
a pour but permettre la réflexion des licenciés par rapport aux formes à travers 
desquelles les élèves handicapés accèdent les connaissances en maths ou font de la 
mathématique. Dans le scénario de réflexion de Type I, les participants ont été invités 
à analyser et discuter un épisode d’interaction entre les élèves handicaps visuels et le 
professeur des mathématiques qui a présenté un contenu d’une surface et périmètre 
de figures planes. Sur les deux scénarios de réflexion Type II, les participants ont 
travaillé en groupe pour résoudre des problèmes de géométrie, privés de manière 
artificielle et temporaire de l’un de leurs  canaux sensoriels et/ou de communicat ion. 
Dans le scénario de réflexion de Type III, on a demandé aux participants de répondre 
ce qui faudrait changer dans les structures scolaires pour q’une école soit plus 
inclusive ou quels caractéristiques devraient avoir une école inclusive. La participation 
à l’étude a permis aux licenciés de reconnaître l’importance d’un outil médiateur et le 
rôle des interventions sur l’accès à la connaissance  mathématique et, par conséquent, 
de surmonter des obstacles imposés par les handicaps. Les résultats nous montrent 
que la participation et l’engagement dans ces scénarios a permis aux licenciés une 
réflexion sur la manière à travers laquelle les différents élèves ont eu l’accès à la 
connaissance mathématique et ont contribué à la réflexion du futur professeur sur le 
rôle des différentes formes de médiation pour l’enseignement des mathématiques, vu 
qu’ils ont eux-mêmes  expérimenté d’autres outils pour faire de la mathématique, 
différents de ceux auxquels ils étaient habitués.  
 
 
 
 
 

Mots-clés: inclusion, Formation Initiale, Licence en Mathématiques, Médiation. 

Obs.: on appelle « licenciés » dans ce résumée ceux qui ont récemment terminé leur 
Licence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Apresentamos neste trabalho, a pesquisa que foi desenvolvida sobre a 

formação inicial do professor de matemática sob a ótica da inclusão. 

Nesta pesquisa pretendíamos proporcionar um ambiente no qual os 

participantes pudessem envolver-se em cenários para reflexão sobre educação 

matemática inclusiva e investigar as possíveis contribuições desse envolvimento na 

formação do futuro professor de Matemática na perspectiva da inclusão.  

Para isso, consideramos duas linhas teóricas: a possibilidade de acesso ao 

conhecimento matemático por todos os alunos mediante sistemas mediadores 

adequados (FERNANDES; HEALY, 2007a); e a reflexão estimulada a partir de 

situações práticas próximas à realidade associada a uma busca por justiça social 

(ZEICHNER, 2008). Sendo assim, tomamos como fio condutor as seguintes questões 

de pesquisa: 

 

 Quais aspectos, que se destacam na análise e discussão de cenários para 

reflexão, nos quais alunos com deficiência resolvem problemas 

geométricos, podem provocar no futuro professor uma reflexão a respeito 

às formas que alunos com diferentes perfis tem acesso ao conhecimento 

matemático?  

 

 De que forma a resolução de problemas matemáticos, tendo um dos seus 

canais sensoriais e/ou de comunicação  temporariamente interrompido, 

contribui para que o licenciando reflita sobre o papel de diferentes formas 

de mediação para aprendizagem matemática? 

 

Para uma visão geral desse trabalho, apresentamos a estrutura do que foi 

desenvolvido, descrevendo, de forma resumida, os principais pontos de cada capítulo. 

No Capítulo 1, intitulado “Revisão Bibliográfica e Fundamentação Teórica”, são 

apresentados dois levantamentos realizados e os aspectos importantes das teorias 

que embasaram esta pesquisa.  
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O primeiro levantamento foi referente aos documentos legais, buscando 

analisar o que e como esses documentos tratam a formação inicial do professor na 

perspectiva da inclusão. O segundo levantamento buscou as recentes pesquisas 

científicas desenvolvidas em relação ao nosso tema, nos últimos dez anos, em âmbito 

nacional e internacional. 

Sobre as teorias que embasaram nossa pesquisa, tomamos como referência 

os pressupostos teóricos de Vygotsky (1993, 1997a, 1997b, 2007, 2011) a respeito do 

ensino e da aprendizagem de crianças com deficiência, destacando os conceitos de 

processo de compensação e mediação. Como referência no campo da Formação de 

Professor, escolhemos os conceitos defendidos por Zeichner (1993, 2003, 2008) 

sobre a formação reflexiva do professor, de modo que esta possa abranger uma luta 

por justiça social e favorecer uma educação de qualidade acessível a alunos de 

diferentes perfis. 

No Capítulo 2, cujo título é “Procedimentos Metodológicos”, apresentamos as 

características da metodologia de design experiments que inspiraram nossa pesquisa, 

bem como apresentamos o contexto em que se deu a pesquisa (curso noturno de 

Licenciatura em Matemática de uma universidade pública do interior do estado do Rio 

de Janeiro), o perfil dos participantes (9 alunos matriculados numa disciplina 

obrigatória do curso), os instrumentos de coleta de dados (questionário, relatório 

semanal, protocolos das atividades, diário de campo da pesquisadora, entrevistas, 

gravações em vídeo) e os procedimentos para análise dos dados coletados. 

No Capítulo 3, cujo título é “Apresentação, análise e discussão dos dados – 

Questionário Inicial e Atividade 1”, constam os dados obtidos no questionário 

solicitado aos participantes no início do curso da disciplina e nos protocolos da 

Atividade 1, que é um cenário para reflexão sobre educação matemática inclusiva Tipo 

I, no qual os participantes analisam e discutem um episódio de interação entre alunos 

com deficiência visual e o professor de matemática que envolvia o conteúdo de área 

e perímetro de figuras planas. 

Nos capítulos 4 e 5, respectivamente, “Apresentação, análise e discussão dos 

dados – Atividade 2” e “Apresentação, análise e discussão dos dados – Atividade 3”, 

são analisados os dados obtidos nas Atividades 2 e 3, que são, ambos, cenários para 

reflexão sobre educação matemática inclusiva Tipo II, nos quais os participantes 

trabalharam em grupos para resolver um problema de matemática, especificamente 



 

26 
 

de geometria, sendo privados artificial e temporariamente de um de seus canais 

sensoriais e/ou de comunicação. A Atividade 2 desenvolveu o conteúdo de simetria e 

a Atividade 3 abordou o Princípio de Cavalieri e o volume de uma pirâmide. 

O capítulo 6, “Apresentação, análise e discussão dos dados – Atividade 4 e 

Entrevistas”, descreve os dados obtidos na Atividade 4, cenário para reflexão sobre 

educação matemática inclusiva Tipo III, e nas Entrevistas realizadas com os 

participantes ao final do curso da disciplina. 

No Capítulo 7 temos o encerramento deste trabalho, onde apresentamos um 

resumo da tese com os referenciais teóricos, os procedimentos metodológicos 

adotados nesta pesquisa, os principais resultados, as respostas às questões de 

pesquisa e as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo vamos descrever os aspectos mais importantes das teorias que 

serviram como base para este trabalho, além de apresentar um levantamento dos 

aspectos legais e das recentes produções científicas em relação ao tema.  

 

1.1 Formação Inicial de Professores na Perspectiva da Inclusão: aspectos legais 

x aspectos científicos 

 

Nos últimos anos, em função do movimento mundial Educação para Todos, a 

inclusão de alunos com deficiência nas escolas do ensino regular tem sido alvo tanto 

das políticas públicas, que pretendem garantir esta inclusão, como também de 

pesquisas que abordam o tema da inclusão oferecendo ao professor abordagens 

diferenciadas. (FERNANDES, 2004; FERNANDES; HEALY, 2013; 2010; 

YOKOYAMA, 2012).  

Esta “Educação para todos” tão almejada pressupõe um espaço livre de 

práticas discriminatórias ou preconceituosas, na qual iguais e diferentes se 

complementem. Esta ideia está em acordo com a UNESCO (2009), segundo a qual 

Educação Inclusiva implica em oferecer educação de qualidade para todos, tratando 

com respeito a diversidade assim como as “diferentes necessidades e habilidades, 

características e expectativas de aprendizagem de estudantes e comunidades, 

eliminando todas as formas de discriminação” (p.126 – Tradução nossa). Nesta 

perspectiva, a diferença enriquece o processo educacional, não sendo entendida 

como perda ou déficit que inviabiliza a aprendizagem. 

Uma das ações proposta no intuito de eliminar qualquer forma de 

discriminação é o acesso de todos às escolas regulares. E isso talvez venha sendo 

alcançado, como podemos constatar no levantamento feito pelo movimento Todos 

Pela Educação para o Observatório do Plano Nacional de Educação (PNE) com base 

nos dados do Censo Escolar da Educação Básica 20151. A pesquisa indica que, entre 

2009 e 2014, houve um crescimento de 38,6% nas matrículas de alunos com 

                                                             
1 Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/. (Acesso em: 24/10/2017). 
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deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. Estas matrículas foram registradas nas classes comuns, nas classes 

especiais e nas escolas exclusivas, tanto da rede pública quanto da privada. No 

entanto, nas classes comuns esse número aumentou de 387.031, em 2009, para 

698.768, em 2014, enquanto as matrículas nas classes especiais e nas escolas 

exclusivas reduziu de 252.687, em 2009, para 188.047, em 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Matrículas dos alunos com deficiência, segundo dados do Censo Escolar da 

Educação Básica 2015 
Fonte: http://www.todospelaeducacao.org.br/. 

 

Todavia, como afirma Glat e Nogueira (2003), a matrícula obrigatória dos 

alunos com deficiência nas escolas das redes de ensino é essencial, mas não 

suficiente. Além disso, segundo Capellini e Rodrigues (2009), na prática, as garantias 

legais de acesso à escolarização para esses alunos não têm gerado as mudanças 

necessárias dos nossos sistemas educativos em relação à oferta de uma educação 

de qualidade que atenda à diversidade, pois nem sempre essas garantias são 

efetivadas. O que está faltando para que tenhamos uma verdadeira inclusão escolar? 

Melhorar as estruturas nas unidades escolares já existentes e (re)planejar a 

construção de novas unidades? Repensar o currículo oferecido pelas instituições de 

ensino superior? Repensar os instrumentos de avaliação? Promover mudanças na 

formação dos gestores e funcionários da escola? 

Cada um destes pontos poderia ser considerado como objeto de uma 

pesquisa. No entanto, considerando que o atendimento à diversidade na sala de aula 

também nos leva a refletir, questionar e repensar a formação inicial do professor na 

perspectiva da inclusão, procuramos analisar o que os documentos legais trazem, 

especificamente, sobre a formação deste profissional e que caminhos são apontados.  
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1.1.1 Levantamento dos aspectos legais sobre a formação do professor na 

perspectiva da inclusão  

 

Para analisar os aspectos legais que tratam da formação inicial do professor 

para atender aos alunos incluídos, vamos tomar como marco inicial a década de 1990. 

Antes disso, temos registros de iniciativas isoladas de formação de professor de 

alunos “excepcionais” (termo usado por volta de 1967) no estado de São Paulo 

(MARTINS, 2017, p.16), mas foi a partir da década de 1990, sob a influência de 

documentos internacionais como a Declaração Mundial de Educação Para Todos 

(UNESCO, 1998) e a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994), que as políticas 

públicas da educação no Brasil foram tomando novos rumos, principalmente no que 

se refere à formação do professor.  

Em 1996 foi promulgada a Lei n° 9394/96, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN). Ela dispõe, no seu Capítulo V, sobre a 

inclusão escolar de alunos com necessidades educativas diferenciadas e, no seu 

Art.59, inciso III, assegura o direito deste aluno a um professor do ensino regular 

capacitado para integrar esses alunos nas classes comuns (BRASIL, 1996, p. 25). 

Porém, no capítulo referente aos Profissionais da Educação não aborda, em nenhum 

dos artigos, a formação docente na perspectiva da inclusão. Talvez pensando 

preencher esta lacuna, em 1998 foi lançado os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Adaptações Curriculares (BRASIL, 1998) com o intuito de contribuir para a formação 

e atualização profissional do professor, principalmente o professor que já atuava em 

salas inclusivas. Esse documento propõe adaptações na metodologia, na avaliação, 

nos objetivos e nos conteúdos do currículo, tomando como base ou referência o 

currículo “regular”, que é o currículo voltado para uma turma regular, ou seja, sem a 

presença de um aluno com necessidades especiais.  

Em seguida, no ano de 1999, foi publicado o Decreto nº 3.298 que dispõe 

sobre a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, sendo o 

primeiro a mencionar o currículo dos cursos de formação de professor de modo geral. 

No Capítulo VII sobre Equiparação de Oportunidades, na Seção II, Art. 27, § 2º declara 

que o Ministério da Educação é responsável por instruir as instituições de ensino 

superior à incluírem em seus currículos “conteúdos, itens ou disciplinas relacionadas 

à pessoa portadora de deficiência” (BRASIL, 1999).  
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Em janeiro de 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 

n°10.172/2001, que, no seu diagnóstico, aponta um déficit nos sistemas de ensino em 

relação à política de Educação Especial, referente à formação docente. Por isso, na 

parte destinada à Educação Especial, estabelece objetivos e metas, sendo um destes 

a inclusão de conteúdos e disciplinas específicas nos currículos de formação do 

professor para capacitação para o atendimento dos alunos especiais, além de 

habilitação específica para formação especializada em educação especial (BRASIL, 

2001a). 

No ano seguinte, a Resolução CNE/CP n°1/2002, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, define 

que as instituições de ensino superior devem prever, em sua organização curricular, 

formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple 

conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais 

especiais (BRASIL, 2002). 

Ainda no ano de 2002, entra em vigor a Lei nº 10.436/02, conhecida como a 

Lei de Libras, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de 

comunicação e expressão e a estabelece, no Art. 4º, como parte integrante do 

currículo dos cursos de formação do Magistério, inclusive no nível superior.  

Considerando que a construção de sistemas educacionais inclusivos deve ser 

orientada por ações de formação docente, a Secretaria de Educação Especial (Seesp) 

do MEC elaborou e implementou, a partir de 2003, o Programa Educação Inclusiva: 

direito à diversidade, cujo objetivo foi apoiar a formação de gestores e educadores, 

para que as redes atendessem com qualidade e incluíssem nas classes comuns do 

ensino regular os alunos com necessidades educacionais especiais. A princípio, o 

cronograma estabelecido incluía (BRASIL, 2005a, p.9): 

 

 Realização de Seminários Nacionais e Regionais Formação de Gestores e 

Educadores do Programa e realização de oficinas com os professores das 

redes públicas dos municípios-polos;  

 Disponibilização de equipamentos, mobiliários e material pedagógico para 

implementação de salas de recursos multifuncionais e o material de formação 

docente “Educar na Diversidade” para todos os educadores das escolas 

indicadas pelos dirigentes. 
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Em 2004, o Ministério Público elaborou o documento “O Acesso de Alunos 

com Deficiência às Escolas Comuns e Classes Comuns da Rede Regular” que 

pretendia apresentar um referencial para a construção dos sistemas educacionais 

inclusivos. Dentre as questões tratadas neste documento, queremos destacar aquela 

que se refere ao cumprimento da Convenção da Guatemala (BRASIL, 2001b) 

apontando como aspecto fundamental que  

 

[...] todos os cursos de formação de professores, do Magistério às 
Licenciaturas, devem dar-lhes a consciência e a preparação necessárias para 
que recebam, em suas salas de aula, alunos com e sem necessidades 
educacionais especiais, dentre os quais, alunos com deficiência. (BRASIL, 
2004, p.20) 

 

  

Podemos perceber neste documento uma ampliação do ponto de vista sobre 

inclusão não focando apenas para alunos que apresentam alguma deficiência. 

Para regulamentar a Lei nº 10.436/02 foi publicado, em 2005, o Decreto nº 

5.626. Este decreto reafirma a inserção de Libras como disciplina obrigatória nos 

cursos de licenciatura e trata da formação do professor, instrutor e tradutor/intérprete 

de Libras (BRASIL, 2005b).  

Ainda como parte do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, 

lançado em 2003, foi publicado em 2006 o documento “Experiências Educacionais 

Inclusivas” formado por 20 artigos que trazem relatos “de práticas educacionais 

inclusivas em sala de aula e de formação docente na perspectiva da inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns” (BRASIL, 

2006, p.9). Este programa tem a estrutura de uma formação em serviço, mas volta a 

olhar a inclusão apenas de alunos com deficiência. Além disso, nenhum dos relatos 

tem como objeto de estudo a matemática especificamente. 

Em 2010, o MEC/Seesp publica a coleção “A Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva” que traz, nos seus dez fascículos, algumas 

estratégias e orientações que podem ser usadas pelos professores da Educação 

Básica em serviço, seja em sala de aula comum, mas principalmente, no Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), na atuação junto aos alunos com deficiência, com 

transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. 

Sendo assim, cada fascículo (exceto o primeiro, que faz uma abordagem geral sobre 

escola inclusiva) vai abordar considerações sobre algumas deficiências (intelectual, 
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visual, surdez, múltipla), dos transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. Além disso, outros fascículos tratam de orientações 

sobre recursos didáticos e tecnológicos acessíveis. 

Ainda com foco na formação continuada dos professores que atuam na AEE, 

em 2011, entra em vigor o Decreto nº 7.611, que estabelece que a União deve apoiar, 

técnica e financeiramente, os sistemas de ensino, públicos ou não, por meio do 

oferecimento desta formação (BRASIL, 2011). 

Em 2014 foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação 2014-2024, Lei nº 

13.005/2014. Este plano estabelece novas metas e estratégias para o ensino em 

todos os níveis – infantil, básico e superior – a serem executados até o ano 2024. E 

as estratégias para se alcançar estas metas estabelecem fomento à formação 

continuada de professores para o atendimento educacional especializado e incentivo 

a inclusão nos cursos de licenciatura dos referenciais teóricos, das teorias de 

aprendizagem e dos processos de ensino e aprendizagem relacionados ao 

atendimento educacional de alunos com deficiência (BRASIL, 2014).  

Para finalizar este levantamento nos documentos legais no que se refere à 

formação docente na perspectiva da inclusão, queremos citar o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015. Nesse Estatuto, o capítulo IV, 

que trata do Direito à Educação, dispõe no seu artigo 28: 

 

Art. 28.  Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: 
I – sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem 
como o aprendizado ao longo de toda a vida; 
[...] 
X – adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação 
inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o 
atendimento educacional especializado; [...]. (BRASIL, 2015, p.32, 34) 

 

 

Verificamos que os documentos legais evoluíram em relação à formação do 

professor que atua ou atuará numa sala de aula inclusiva. Mas para que se tenha um 

“professor do ensino regular capacitado para integrar esses alunos (com 

necessidades educacionais especiais) nas classes comuns” como indicado na LDBEN 

desde 1996, é preciso que se tenham pesquisas nesse campo para nortear a 

formação inicial e continuada desses profissionais.  
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Como da LDBEN fala em “integrar esses alunos”, é importante destacarmos 

a diferença conceitual, adotada nesta pesquisa, entre integração e inclusão. Os 

modelos de integração assumem que há algo de errado com o aluno que deve ser 

corrigido para que ele possa se adequar ao sistema atual. Por isso, os apoios e 

adaptações que ocorrem são colocados para forçar o aluno a uma configuração de 

sala de aula existente. O aluno é quem deve ajustar-se a essas adaptações ou ser 

considerado como falho. Nestes modelos, o aluno está “indo” para a escola. Os 

modelos bem-sucedido de inclusão acreditam que todos os alunos são diferentes e 

todos os alunos podem aprender. Não há nada na criança que precisa ser 

“consertado” para que esta se encaixe em um sistema. O sistema escolar, como um 

todo, deve estar habilitado a mudar para satisfazer às necessidades individuais de 

todos os alunos. Nestes modelos, os alunos estão “participando” da escola. 

Integração significa a presença física de uma pessoa com deficiência em um 

ambiente. Na escola, isso pode significar aulas especializadas ou atividades de 

grupos segregados fora das aulas convencionais. Pode também significar que uma 

pessoa com deficiência está em uma classe convencional, mas que tem um programa 

separado ou que não possui os mesmos resultados sociais e de aprendizagem que 

outros alunos. 

A educação inclusiva envolve o ajuste de currículo, das práticas de avaliação, 

dos sistemas, dos estilos de ensino e do ambiente físico para permitir que todas as 

pessoas participem igualmente. A ênfase é sobre o provedor fazer mudanças para 

permitir que o aluno participe plenamente em todas as atividades da sala de aula e 

outras. 

No entanto, voltando nosso olhar para a formação docente, estudos e 

pesquisas mostram que uma das principais justificativas dos professores, seja em 

formação inicial ou em exercício, em relação às dificuldades da prática inclusiva, ainda 

está o sentimento de despreparo para lidar com os desafios da diversidade (GLAT; 

NOGUEIRA, 2003; VITALIANO, 2007; FERNANDES; HEALY, 2007b). Portanto, 

existe ainda um abismo entre o que está estabelecido pelos documentos legais (leis, 

decretos, convenções, programas e parâmetros) e a prática na sala de aula e na 

formação inicial do professor. 
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1.1.2 Levantamento das pesquisas sobre formação do professor de matemática sob 

a ótica da inclusão 

 

Diante dos fatos apresentados anteriormente, fomos levados a conhecer as 

mais recentes produções científicas sobre o tema em diferentes cenários, e verificar 

o que dizem as pesquisas referentes à formação do professor de matemática sob a 

ótica da inclusão, especificamente na área da geometria. Para isso, realizamos uma 

revisão de literatura tomando como referência os artigos publicados, revisados por 

pares, na base ERIC (Education Resources Information Center) nos últimos 10 anos. 

Descrevemos, a seguir, esta revisão que foi finalizada em maio de 2015 e publicada 

nos anais do VI Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (VI 

SIPEM), realizado em Pirenópolis, Goiás (CASTRO; PINTO; RAMOS, 2015). 

Primeiramente, tomamos como base os trabalhos de Araújo et al. (2010) e de 

Passos, Passos e Arruda (2013) que apresentam dados importantes sobre a produção 

bibliográfica brasileira nos últimos anos, e tratam, respectivamente, da formação de 

professores para a inclusão de pessoas com deficiência e da educação matemática 

inclusiva. Esses trabalhos confirmam que a pesquisa sobre formação de professores 

e inclusão nas aulas de Matemática, no contexto brasileiro, ainda é escassa.  

Passos, Passos e Arruda analisaram quatro periódicos da área de Educação 

Matemática (Gepem, Bolema, Zetetiké e Educação Matemática Pesquisa) de maior 

destaque no Brasil e encontraram apenas 4 textos mesclando Educação Matemática 

e Inclusão. Nenhum dos artigos destacados nesta pesquisa tratavam exclusivamente 

de formação do professor de matemática na perspectiva da inclusão, mas alguns 

apontavam para a importância de se pesquisar sobre este assunto. 

Por outro lado, na proposta de Araújo et al. – revisão bibliográfica feita com 

base em resumos de artigos publicados na base SciELO2 até o primeiro semestre de 

2010 em âmbito nacional – foram encontrados 18 artigos nos quais os temas da 

investigação era a formação de professores e Educação Inclusiva, mas nenhum deles 

inseria especificamente a Matemática em suas reflexões. 

                                                             
2 A SciELO (Scientific Electronic Library Online - www.scielo.br) é uma biblioteca eletrônica que abrange 
uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. É resultado de uma parceria entre 
FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e a BIREME (Centro Latino-
Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde). 

http://www.scielo.br/
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Considerando a relevância desses textos perante o atual panorama de 

inclusão de alunos com deficiência na sala de aula regular, pensamos em atualizar e 

ampliar essa revisão, utilizando o filtro da Matemática, a partir das combinações de 

palavras/expressões: mathematics, “teacher education”, disability e inclusion 

(Matemática, formação de professores, deficiência e inclusão). No entanto, a busca 

na base SciELO não apresentou resultados. Sendo assim, refizemos a pesquisa, 

usando as mesmas expressões na base ERIC3, nos últimos 10 anos, encontrando 597 

artigos.  

Antes da análise dos resumos dos artigos, verificamos que a base ERIC faz 

uma categorização por descritores. Nessa primeira etapa, os artigos encontrados 

foram categorizados por vários descritores, mas selecionamos os textos que 

contivessem descritores relacionados às áreas de Matemática, professor e inclusão. 

Na categoria “Matemática” foram encontrados 22 descritores relacionados a 

algum conteúdo ou metodologia inerente a esta área. Na categoria “professor”, 

detivemo-nos aos descritores que remetiam a ações ou reflexões docentes, 

encontrando 51 termos. Na terceira categoria, que remete à “inclusão” ou à 

“deficiência”, obtivemos 54 descritores. Com esse filtro, encontramos 100 artigos. 

Como o foco da nossa pesquisa é formação de professores, detivemo-nos 

apenas nos textos relacionados a este tema, além de considerar textos que se referem 

às crenças e atitudes dos professores para a atuação em contextos inclusivos. Após 

esse novo filtro, dos 51 descritores encontrados anteriormente na categoria 

“professor”, recaímos para 16 expressões. Esta seleção retornou 43 artigos e, 

consequentemente, apresentou uma diminuição no número de descritores 

relacionados à Matemática, de 22 para 15, e nos relacionados à inclusão de 54 para 

32 descritores, conforme exposto pela tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                             
3 ERIC (Education Resources Information Center - https://eric.ed.gov/) é uma biblioteca on-line de 
pesquisa de artigos de revistas científicas, especialmente na área de Ciências da Educação, 
patrocinada pelo Institute of Education Sciences (IES) do Departamento de Educação dos Estados 

Unidos.  

https://eric.ed.gov/
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Tabela 1 – Descritores dos artigos analisados 

Professor (16) 
Formação de Professores: 

Teacher Education. Preservice Teachers. Teacher Educators. Knowledge Base for Teaching. 
Pedagogical Content Knowledge. Professional Development. Preservice Teacher Education. 
Teacher Certification. Teacher Education Programs. Teacher Qualifications. Teacher 
Competency Testing. Teacher Improvement. 

Crenças e Atitudes: 
Teacher Attitudes. Teacher Surveys. Student Teacher Attitudes. Teacher Behavior. 

Matemática (15) 

Mathematics. Word Problems (Mathematics). Problem Solving. Numeracy. Calculators. 
Mathematics tests. Mathematics education. Mathematical concepts. Elementary schools 
mathematics. Mathematics Skills. Geometry. Elementary School Mathematics. Geometric 
Concepts. Arithmetic. STEM Education. 

Inclusão/Deficiência (32) 

Disabilities. Inclusion. Learning Disabilities. Special Education. Regular and Special 
Education Relationship. Special Needs Students.  Educational Needs. Autism. Behavior 
Disorders. Inclusive Schools. Special Schools. Emotional Disturbances. Learning Problems. 
Student Needs. Mild Disabilities. Severe Disabilities. Attitudes toward Disabilities. Cognitive 
Ability. Developmental Disabilities. Equal Education. Psychiatry. Severe Mental Retardation. 
Special Classes. Assistive Technology. Disadvantage Youth. Educational Opportunities. 
Individual Differences. Mental Retardation. Mild Mental Retardation. Multiple Disabilities. 
Physical Disabilities. Standards. 

Fonte: Castro; Pinto; Ramos (2015, p. 7) 

 

 

É importante observar que, ao estabelecermos os critérios desta seleção, 

podemos incorrer no erro de descartar alguns trabalhos que estejam relacionados ao 

nosso tema. Porém, isto se deve ao fato dos descritores apresentados por esses 

trabalhos não estarem relacionados à ideia principal desta revisão, qual seja a 

formação de professores de matemática na perspectiva da inclusão. 

Além disso, é pertinente ressaltar que daqueles 51 descritores encontrados 

na categoria “Professor”, 24 foram descartados, pois se referem a questões de ensino 

e estratégias. Isto é, são artigos que relatam práticas implementadas no ensino de 

alunos com deficiência, como, por exemplo, experiências em sala de aula e não tratam 

de formação especificamente. Este quantitativo expressivo indica que as 

preocupações de ordem prática nesta temática, isto é, que abordam conteúdos 

específicos sem analisar globalmente o ensino de Matemática, ainda aparecem em 

destaque. 

Ao iniciarmos a leitura detalhada dos resumos dos textos que contivessem os 

descritores supracitados, tivemos que fazer uma última seleção, descartando mais 4 

artigos: 2 por não tratarem de inclusão de pessoas com deficiência e 2 por serem 

documentos do governo norte-americano abordando dados estatísticos da educação 

naquele país. Sendo assim, analisamos os resumos de 39 artigos considerando: 

http://eric.ed.gov/?ti=Mathematics
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periódico, ano de publicação e resumo, no qual buscamos identificar a temática, 

objetivos e resultados apresentados pelos trabalhos. 

Os artigos analisados foram publicados em 28 periódicos. Dentre os 

periódicos mais presentes na análise, destacam-se o Teacher Education and Special 

Education e o International Journal of Inclusive Education, com 4 e 3 artigos, 

respectivamente. A distribuição dos artigos nos periódicos encontrados está ilustrada 

no gráfico abaixo. 

 

 
Figura 2 – Gráfico: Artigos analisados por área do periódico 

Fonte: Castro; Pinto; Ramos (2015, p. 8) 
 

 

Esta concentração na área da Educação Especial sugere que os estudos 

relacionados à inclusão ainda têm sido bastante associados a esta área. Além disso, 

os artigos analisados apresentam questões que vão do tratamento diferenciado e 

especializado para o aluno com deficiência ou com dificuldades de aprendizagem, a 

aspectos relacionados a crenças, atitudes, formação e desenvolvimento profissional 

do professor que ensina Matemática nas classes inclusivas. Acreditamos que isto 

ocorra devido à inclusão ainda não ser vista como um prolongamento natural das 

práticas educacionais e sim como uma área paralela à educação comum, 

especializada na educação de pessoas com deficiências.  

Vale ainda ressaltar que dentre os periódicos encontrados, apenas cinco eram 

da área de Matemática (cada qual com um artigo publicado), sendo dois ligados à 

formação de professores, um periódico ligado ao ensino de Matemática e os outros 

dois integrados à tecnologia ou ciências de maneira geral. Essa escassez acaba 
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corroborando com a conclusão de que a inclusão nas aulas de Matemática vem sendo 

discutida, na sua maioria, em um mundo à parte. 

Em relação à análise do ano das publicações constatamos uma maior 

concentração entre 2012 e 2014 e analisamos 2 artigos publicados em 2015, até o 

mês de maio deste ano, período em que finalizamos essa revisão. Este crescimento 

a partir de 2012 sugere uma ampliação da discussão das práticas escolares voltadas 

para a inclusão na formação do professor que ensina Matemática. Abaixo temos o 

gráfico que mostra a distribuição dos artigos em relação ao ano de publicação. 

                      

                                             
Figura 3 – Gráfico: Artigos analisados por ano de publicação 

Fonte: Castro; Pinto; Ramos (2015, p. 9) 

 

 

Para análise dos objetivos e temática organizamos os resumos por 

similaridades. O gráfico a seguir mostra esta organização. 

 

 

Figura 4 – Gráfico: Artigos agrupados por objetivos e temática 
Fonte: Castro; Pinto; Ramos (2015, p. 9) 
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Dentre os artigos dedicados à Formação de Professores (12) constam artigos 

que relatam a implementação de cursos de formação de professor seja inicial (7) ou 

continuada (5), sendo que um artigo discute os domínios importantes do currículo do 

curso de formação inicial do professor da Educação Infantil e outro artigo relata as 

influências da participação em eventos para professor na sua prática. Dos sete artigos 

que se referem aos cursos de formação inicial, um é relacionado à Educação Infantil; 

três se referem ao professor da Educação Especial que ensina Matemática; um artigo 

não especifica a área e apenas dois artigos tem a Matemática como área de interesse. 

São eles: King et al. (2013) e Neumann (2014). Portanto, poucos são os textos que 

focam na formação inicial do professor de Matemática que atuará nas séries finais do 

ensino fundamental e no ensino médio. Veremos adiante que estes mesmos dois 

artigos aparecem na análise quanto aos resultados apresentados pelos resumos 

considerados. 

Para análise dos resultados apresentados nos trinta e nove artigos 

selecionados, organizamos os mesmos em dois grupos: Formação (23) e Prática 

Docente (12). Além destes, encontramos dois artigos que não explicitaram os 

resultados, um que os apresentam de forma genérica e um artigo faz referência às 

crenças e percepções dos participantes de um curso. Dentre os artigos do grupo 

Formação, temos dez que se referem ao nível de formação inicial e treze artigos, ao 

nível de formação continuada. Olhando mais especificamente os artigos referentes à 

formação inicial, encontramos dois artigos que relacionam Matemática e Educação 

Infantil, cinco que relacionam Matemática e Educação Especial, um artigo que não 

especifica a área e dois artigos que tem a Matemática exclusivamente como área de 

pesquisa (os mesmos artigos mencionados na análise dos objetivos e temática). Nos 

artigos do grupo Prática Docente, temos oito que são específicos da área Matemática 

e quatro que não possuem identificação da área. 

Voltando o nosso foco, agora, aos dois artigos encontrados nesta revisão de 

literatura que tratam de formação inicial do professor de matemática ou do professor 

que ensina matemática e a inclusão, procuramos analisar os textos completos dos 

mesmos para um maior aprofundamento. 

O trabalho de King et al. (2013) descreve um programa experimental que visa 

a preparação de graduados na área denominada STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) para atuarem, como professores, em escolas 
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secundárias. Esta área é considerada na política dos Estados Unidos como de alta 

prioridade. Este programa foi estruturado de modo que os participantes passam a 

maior parte do tempo do curso nas salas de aula destas escolas, e sejam submetidos 

ao modelo cíclico de “rotações”, semelhante ao encontrado na formação médica.  

O programa tem duração de 15 meses e é dividido em duas fases. A primeira 

fase, que acontece no verão, os participantes fazem cursos que desenvolvem diversos 

temas, tais como conteúdos de ensino, desenvolvimento cultural e social de 

adolescentes e relação entre currículo, avaliação e ensino. Para finalizar esta primeira 

etapa, os participantes se envolvem em um projeto de investigação para resolver 

problemas de aprendizagem, e concluem esta experiência dando aulas para alunos 

que participam dos outros cursos de verão. 

Na segunda fase do programa, além dos cursos que estendem a discussão 

de temas trabalhados na primeira fase (como relação entre currículo, avaliação e 

ensino), outros discutem novos temas, tais como Práticas Inclusivas. Nesta fase, cada 

curso (ao todo são quatro) é combinado com uma “rotação”, que complementa o que 

os participantes estão aprendendo nos cursos.  

Para exemplificar, vamos destacar a Rotação 3, chamada de Diversidade. 

Nesta rotação, os participantes são levados a “planejar e implementar rotinas e 

abordagens que tenham sido desenvolvidas para e empiricamente testadas em salas 

de aula inclusivas” (KING et al., 2013, p. 712 – Tradução nossa), de modo a 

comprovarem a formas eficazes de lidar com a diversidade em sala de aula. Vale 

ressaltar que as características desta rotação incluem, mas não estão limitados, a 

inclusão de alunos que tenham alguma deficiência, pois abrangem também alunos 

com dificuldades com a língua americana, ou que são superdotados, ou que tem baixo 

poder econômico. 

Ao final, os relatos dos participantes demonstraram que as experiências de 

rotação contribuíram para o seu desenvolvimento do conhecimento pedagógico e 

proporcionaram oportunidades para projetar currículos, instruções, avaliações e 

gerenciamento de sala de aula. No entanto, as rotações não tiveram muita influência 

no conhecimento do conteúdo dos participantes, pois os mesmos já tinham muitos 

anos de experiência como cientistas, ou seja, graduados na área STEM. A dificuldade 

que eles tiveram foi “assumir a perspectiva de seus alunos, uma vez que não se 

lembravam de como era não saber alguma coisa” (ibid., p.714 – Tradução nossa). As 
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autoras deixam em aberto questões sobre a formação docente principalmente 

relacionadas ao refinamento das rotações, incluindo o uso da tecnologia e práticas de 

avaliação. No entanto, uma das questões em aberto tem especial importância para 

nossa pesquisa: “Devem os participantes experimentar contextos de modo que 

possam imaginar-se operando-os e criando-os?” (KING et al., 2013, p.718 – Tradução 

nossa). Pretendemos proporcionar oportunidades para este “experimentar”, mesmo 

que não seja através das rotações estabelecidas por King e suas colaboradoras, pois 

acreditamos que estas experiências podem levar o licenciando a refletir sobre e na 

perspectiva do aluno com deficiência ou não. 

No segundo artigo (NEUMANN, 2014) localizado nesta revisão de literatura, 

o foco é a aprendizagem matemática entre as crianças do sexo feminino. O objetivo 

da pesquisa foi analisar como os futuros professores percebem que suas interações 

com os alunos podem influenciar e determinar um ensino com equidade de gênero. 

Os participantes, que eram estudantes do curso de Pedagogia, são convidados 

analisarem e refletirem, qualitativamente e quantitativamente, por meio da 

metodologia da reflexão guiada, sobre um relatório de suas próprias experiências de 

ensino desenvolvidas durante o curso de métodos matemáticos, verificando a 

existência ou não de práticas não igualitárias nas relações professor-aluno e o que 

eles poderiam fazer para mudar estas práticas. Vemos que neste trabalho, o conceito 

de inclusão é ampliado para as questões de gênero e não destaca nenhuma área da 

matemática em especial, como fazemos em nossa pesquisa. Dois pontos que a autora 

defende e que tem relação com a nossa pesquisa são: 1) a ideia de que os professores 

comunicam, na sua prática, suas expectativas quanto ao sucesso de seus alunos 

baseados nas crenças sobre quem pode aprender e fazer matemática; e 2) o fato de 

alguns professores colocarem a culpa da incapacidade do aluno aprender no próprio 

aluno, no contexto social, mas nunca no ambiente de aprendizagem criado por estes 

professores. Isso também acontece quando se trata de alunos com deficiência, 

conforme afirmam Capellini e Rodrigues: 

 

[...] muitos professores isentam-se de qualquer responsabilidade, culpando o 
meio socioeconômico e cultural do aluno, afirmando que a incapacidade está 
no mesmo ou, ainda, que o aluno não é dedicado ou não se esforça para 
aprender o que lhe é ensinado. (CAPELLINI; RODRIGUES, 2009, p. 357) 
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 Os resultados apresentados por Neumann (2014) sugerem que as 

oportunidades de participar de atividades de reflexão contribuíram para que a maioria 

dos futuros professores reconhecessem suas práticas de ensino não equitativas e 

planejassem modificá-las. 

Voltando ao contexto brasileiro, queremos destacar outros trabalhos. Dois 

deles foram apresentados no Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação 

em Educação Matemática (EBRAPEM 2015): Martins, M. A. (2015) e Costa, V. C. 

(2015). Ambos apresentavam o projeto de pesquisa (em desenvolvimento na época) 

no Mestrado Profissional da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sendo que 

o primeiro abordava o ensino de Matemática para alunos cegos e o segundo, para 

alunos surdos. No entanto, nos dois projetos o objetivo era “investigar uma possível 

mobilização de saberes por futuros professores de Matemática e professores que 

lecionam esta disciplina ao participarem de um curso de extensão voltado para 

inclusão de cegos/surdos nas aulas da mesma” (COSTA, 2015).  

Estas autoras concluíram suas pesquisas no ano 2017 (COSTA, 2017; 

MARTINS, 2017) e a estrutura destas é bastante semelhante ao apresentado em 

nossa pesquisa. Uma das diferenças é que Costa (2017) e Martins (2017) ofereceram 

um curso de extensão, em parceria com a Prefeitura de Ouro Preto, para atender 

professores da rede, abrindo vagas também para os licenciandos do curso de 

Matemática da UFOP. Ao todo foram cinco encontros, sendo que três deles 

aconteceram no mesmo local, data e horário, em ambas as pesquisas, e dois 

encontros ocorreram em datas diferentes. As duas pesquisas contaram com a 

participação de vinte pessoas, que incluíam intérprete de Libras, licenciandos em 

Matemática, professores em exercício, funcionários da Secretaria de Educação do 

Estado de Minas Gerais e alunas do curso de Técnico em Magistério com ênfase em 

Educação Infantil. Todos os encontros foram compostos de momentos de leitura e 

discussão de textos, vídeos e momentos de oficina. Neste último, os participantes 

realizaram atividades matemáticas tendo um dos sentidos (visão ou audição) 

interrompidos temporariamente e artificialmente. No caso do sentido da audição, os 

participantes deveria realizar as atividades em silêncio e, algumas vezes, utilizaram 

um protetor auricular, sendo a comunicação era feita com gestos e escrita no quadro 

negro e/ou papel, sublinhando-se palavras-chave (por exemplo, “Qual é o nome das 

dobras?” (COSTA, 2017, p.70)). O último encontro do curso de extensão foi reservado 
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para os participantes apresentassem de “propostas para o ensino de um conteúdo ou 

conceito matemático escolhido por eles, numa perspectiva inclusiva” (MARTINS, 

2017, p.58). 

Os conteúdos abordados foram outro diferencial em relação à nossa 

pesquisa: ambas não tiveram como foco o conteúdo geométrico, somente. Costa 

(2017), além de trabalhar conceitos geométricos por meio da manipulação de 

embalagens e de dobradura, abordou também o conceito de frações equivalentes, 

usando o cubo de frações confeccionado em madeira. Enquanto, Martins (2017) 

abordou os conceitos geométricos através de quebra-cabeça de madeira, 

manipulação de embalagens, exploração de sólidos geométricos e utilização de um 

transferidor adaptado para medição de ângulos; além de desenvolver o conceito de 

frações, “desde a identificação de frações à noção de equivalência” (MARTINS, 2017, 

p.81). 

Os resultados apresentados por Costa (2017) e Martins (2017) evidenciaram 

que as atividades desenvolvidas no curso de extensão contribuíram para “mobilização 

de saberes relacionados ao ensino de Matemática para alunos com deficiência visual 

em classes regulares tanto em relação ao conteúdo matemático e sua didática quanto 

relacionados à organização da classe e produção de materiais” (MARTINS, 2017, p.8) 

e para ampliação da percepção dos participantes acerca “do que um aluno surdo é 

capaz de aprender, bem como das possibilidades de ensino de Matemática para 

classes envolvendo alunos surdos” (COSTA, 2017, p.11). 

Seguindo o objetivo de fazer um levantamento das pesquisas voltadas para 

formação do professor de matemática na perspectiva inclusiva, procuramos os 

trabalhos do GT13 – Diferença, Inclusão e Educação Matemática apresentados no VI 

Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (VI SIPEM). Dos 

catorze trabalhos apresentados neste grupo, quatro se referiam às atividades 

desenvolvidas com alunos surdos; dois tratavam da atuação do intérprete educacional 

de língua de sinais nas aulas de matemática; um abordava a matemática do cotidiano 

de uma aldeia indígena e quatro tinham os professores de matemática como público 

alvo. Dentre estes quatro últimos artigos, dois eram pesquisas desenvolvidas com 

professores de matemática atuantes, um era a revisão bibliográfica sobre formação 

deste profissional comentada anteriormente e outro relatava uma pesquisa feita com 

professores atuantes e licenciandos de duas universidades públicas do estado do Rio 
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de Janeiro. Considerando que este último artigo se enquadrava melhor na temática 

da nossa pesquisa, damos maior destaque a ele.   

O artigo a que nos referimos é de Healy, Nardi e Fernandes (2015). Estas 

autoras elaboraram cenários onde os futuros professores foram “convidados a 

refletirem sobre os desafios associados ao ensino de matemática em salas de aula 

inclusivas” (HEALY; NARDI; FERNANDES, 2015, p.4). Elas acreditavam que a 

participação na reflexão destes cenários poderia contribuir “para a ressignificação das 

perspectivas dos participantes sobre o ensino da matemática em salas inclusivas” 

(HEALY; NARDI; FERNANDES, 2015, p.4). No entanto, concluíram, baseadas nos 

resultados, que talvez fosse melhor “apresentar cenários reais ao invés de cenários 

imaginários e usar [...] reflexões de outros envolvidos no ensino da matemática para 

imaginar como deveria ser uma sala de aula de matemática inclusiva” (ibid., p.11). 

Finalizando esta revisão no contexto brasileiro, queremos, ainda, destacar a 

pesquisa realizada por Cintra (2014) que consta em sua tese de doutorado intitulada 

“Trabalho com Projetos na Formação Inicial de Professores de Matemática na 

Perspectiva da Educação Inclusiva”. O objetivo desta pesquisa era analisar que 

compreensões poderiam ser produzidas por alunos de um curso de Licenciatura em 

Matemática ao elaborarem e executarem projetos de investigação. No início, a 

pesquisadora apresentou textos que abordavam várias tendências de Educação 

Matemática e na discussão com os grupos de alunos ficou decidido que o tema 

Inclusão seria o eixo norteador dos vários assuntos a serem abordados. A autora tinha 

como dados: questionários e portifólios produzidos individualmente pelos 

licenciandos; elaboração e execução do projeto, feita em grupo; e o diário de campo 

da pesquisadora. Tudo isto coletado durante o curso de duas disciplinas 

subsequentes (chamadas, na pesquisa, de Desenvolvimento de Projetos 1 – DP1 e 

Desenvolvimento de Projetos 2 – DP2) de um curso de Licenciatura em Matemática 

em uma universidade pública do estado de Minas Gerais, e analisado tomando-se por 

base alguns conceitos da Análise de Conteúdo, descrita por Bardin (1997), como 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (p. 42, apud CINTRA, 2014, p.65) 
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Para coletar estes dados, a pesquisadora-professora dividiu a turma de 19 

alunos em 4 grupos que escolheram temas sobre os quais deveriam obter 

informações para elaboração e execução de seus projetos. Ao final de cada disciplina, 

cada grupo apresentou um relatório final elaborado com base nas orientações dadas 

pela pesquisadora-professora. A seguir os temas desenvolvidos por cada grupo: 

 

Tabela 2 – Temas discutidos nas disciplinas DP1 e DP2 

GRUPO TEMA DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 

1 As tecnologias no aprendizado da Matemática para alunos com deficiência 
auditiva ou visual 

2 Livros didáticos de Matemática para alunos com deficiência visual: um estudo de 
caso 

3 Ensino Matemático inclusivo através de atividades de raciocínio lógico 

4 A elaboração e aplicação de materiais geométricos no Aprendizado da 
Matemática para alunos com deficiência visual 

Fonte: Cintra (2014) 

 

 

Em suas considerações finais, Cintra (2014) afirmou que através do trabalho 

com projetos seus alunos, futuros professores, desenvolveram “estratégias de 

indagação, de busca e de interpretação sobre o tema Educação Matemática Inclusiva” 

(p. 132), além de adquirirem conhecimentos sobre a educação para pessoas com 

necessidades educacionais especiais, desenvolvendo uma consciência crítica em 

relação às diferenças.  

O interessante desta pesquisa é a metodologia de trabalho por projetos, que 

abre caminhos para novas pesquisas no campo da Educação Matemática Inclusiva, 

em especial, no campo da Formação do Professor de Matemática na perspectiva da 

Inclusão. 

Outro ponto que queremos destacar da pesquisa feita por Cintra (2014) é o 

levantamento de teses e dissertações disponíveis no Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) até o ano 

de 2013, feito pela autora. Dentre os nove trabalhos encontrados neste levantamento, 

sete tem como público alvo os professores de matemática que já atuam nas redes 

públicas e privadas do ensino regular e também professores universitários, e outra 

dissertação faz uma reflexão sobre o caso de uma aluna de graduação em Matemática 

que iniciou o curso como vidente, mas que, depois de um tempo, por motivos de 

saúde, perdeu a visão e teve que finalizar o curso na situação de aluna cega. Apenas 
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um dos trabalhos levantados pela autora refere-se à formação inicial do professor de 

matemática na perspectiva da Educação Inclusiva: a dissertação “A Formação do 

Professor de Matemática para a escola inclusiva: os projetos políticos curriculares das 

IES públicas do município de Belém-PA em análise” de A. S. Amorim (2012). 

 Amorim (2012) selecionou as propostas curriculares de três instituições 

públicas do ensino superior do município de Belém (PA) para identificar quais destas 

atendiam às prescrições legais para a atuação do futuro professor de matemática na 

escola inclusiva e quais as concepções de competências e habilidades foram 

adotadas nos Projetos Políticos Curriculares das mesmas instituições. Para orientar 

esta investigação, o autor se fundamentou no Materialismo Histórico Dialético, porque 

considerou 

 

[...] a realidade natural e social do objeto, [...], almejando compreender uma 
individualidade sociocultural formada de componentes historicamente 
agrupados, que se encontram insertos em realidades mais amplas e, que são 
providos de relações de dependência, cujo passado se remonta para explicar 
o presente [...]. (AMORIM, 2012, p. 50, 51) 

 

 

Além disso, para analisar as competências prescritas na formação inicial de 

professores de matemática, Amorim (2012) adotou a abordagem sócia histórica, com 

destaque para Vygotsky como seu representante, pois estas competências “devem 

ser entendidas como fazendo parte de um contexto mais amplo, considerando suas 

concepções dependentes da realidade social historicamente construída” (p. 52). 

Diante dos dados analisados, o autor considerou que apenas duas instituições 

tinham suas propostas curriculares em acordo com as prescrições oficiais brasileiras 

para formação do professor. No entanto, uma delas apresentava indícios da presença 

das concepções condutivista e funcionalista, “que tem no comportamento observável 

e a dimensão biologicizante as bases psicológicas que fundamentam uma 

aprendizagem configurada para atender os interesses do setor produtivo” (ibid., 

p.333). A proposta da outra instituição destacou-se pela preocupação em explicitar “a 

contextualidade e interdisciplinaridade entre os conhecimentos” (ibid., p.334) e por se 

identificar a preponderância da matriz construtivista de competências, sob as 

concepções de desenvolvimento da aprendizagem de Vygotsky. 

Além disso, Amorim (2012) aponta dois aspectos importantes da Educação 

Inclusiva: 1) não se limita ao ensino e a aprendizagem de alunos com deficiência, mas 
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se estende a todos aqueles “que por alguma razão, biológica ou não, apresentam 

alguma dificuldade de aprendizagem” (ibid., p.329), tirando o foco da deficiência; 2) 

não se limita a incluir alunos com deficiência e/ou dificuldade de aprendizagem em 

turmas regulares da escola, mas abrange todos os atores da educação num processo 

participativo e isto perpassa pela formação do professor de matemática. 

 

1.1.3 Algumas considerações sobre os levantamentos feitos 

 

Quando comparamos os dois levantamentos expostos acima, percebemos que 

algo tem sido feito em relação às políticas públicas para promoção da inclusão, 

especificamente no que se refere à formação inicial do professor. Temos leis, 

diretrizes e parâmetros que, se fossem cumpridos à risca, talvez, estaríamos 

vivenciando um quadro diferente na educação brasileira.  

Em relação à pesquisa na área de formação inicial do professor na perspectiva 

da inclusão percebemos um crescente no número de investigações nos anos 

recentes. No entanto, dentre as pesquisas elencadas acima, a maioria delas abordou 

a matemática de forma geral e não tomou como base aspectos teóricos relacionados 

com o ensino e a aprendizagem de alunos com deficiência, nem com a formação de 

professores. São estas lacunas que pretendemos sanar com nossa investigação. 

Sendo assim, considerando que as atividades de aprendizagem matemática, 

que desenvolvemos nesta pesquisa, tiveram com o foco nos alunos com deficiência 

vamos, na próxima seção, vamos discutir um pouco sobre o ensino e a aprendizagem 

de alunos com deficiência. 

 

1.2 O Ensino e a Aprendizagem de Pessoas com Deficiência: o ponto de vista de 

Vygotsky 

 

Considerando que esta pesquisa está voltada para formação docente na 

perspectiva inclusiva, procuramos tomar como referencial algum teórico que tratasse 

do ensino e da aprendizagem de alunos alvo da Educação Especial. Escolhemos o 

psicólogo e educador Lev S. Vygotsky.  

Justificamos esta escolha por entender que, embora na época de Vygotsky, o 

paradigma da inclusão não fosse discutido, ele já analisava a crise pela qual passava 
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a educação de crianças com deficiência no seu país, a antiga União Soviética. Além 

disso, entendemos que suas pesquisas tratam profundamente da questão da 

deficiência, pois em seus primeiros trabalhos publicados dava “importância à 

educação social das crianças deficientes e ao potencial destas para um 

desenvolvimento normal” (FERNANDES; HEALY, 2008, p.94).  

Dentre os conceitos abordados e desenvolvidos por Vygotsky, vamos destacar: 

processo de compensação e mediação. 

 

1.2.1 Defectologia e o processo de compensação 

 

O termo “defectologia” era usado início do século XX, época em que Vygotsky 

começou a produzir seus textos. Este termo definia o campo de estudo de crianças 

que apresentavam vários tipos de problemas físicos e mentais e, por isso, eram 

consideradas “anormais”. Atualmente, podemos fazer a correspondência entre este 

campo de pesquisa e a Educação Especial e usamos termos como “crianças com 

deficiência” ou “crianças público alvo da Educação Especial” no lugar de “crianças 

anormais” ou “crianças retardadas”, termos usados nos anos 1920 e 1930 neste 

campo de estudo. 

O trabalho de Vygotsky nesta área começou a ser conhecido na antiga União 

Soviética por volta de 1924, quando publicou seu primeiro artigo, fruto do seu trabalho 

no Instituto de Psicologia e, depois no Instituto de Estudos da Deficiência (que ele 

mesmo criou). Ele também dirigiu um departamento destinado à educação de crianças 

surdas, cegas e com deficiência intelectual, em Narcompros (Comitês Populares de 

Educação). Posteriormente, Vygotsky organizou um laboratório de psicologia que deu 

origem ao Instituto de Defectologia Experimental, o qual ele dirigiu até o ano de sua 

morte, 1934. (VYGOTSKY, 1997, p.366, Epílogo por Bein, Vlásova e Shif apud 

FERNANDES; HEALY, 2008, p.94). 

Inicialmente, os pesquisadores do campo da Defectologia usavam métodos 

quantitativos para estudar os efeitos ou as complicações do “defeito” no 

desenvolvimento da criança, por entenderem que este era um fenômeno 

essencialmente biológico. Por isso, estes métodos determinavam apenas o grau de 

comprometimento do intelecto, mas não caracterizavam a deficiência em si, nem a 
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“estrutura interna da personalidade criada por ele” (VYGOTSKY, 1993, p.1 –Tradução 

nossa) 

Vygotsky entendia que o desenvolvimento da criança com deficiência era um 

tipo peculiar qualitativamente (e não quantitativamente) diferente da criança “normal”. 

Por exemplo, o estudo do desenvolvimento de uma criança surda, não se estabelecia 

tomando como referência o desenvolvimento de uma criança ouvinte subtraindo ou 

retirando a audição, mas deveria ser considerado como um desenvolvimento que 

segue outros caminhos, outras formas. Sendo assim, para ele,  as pessoas que 

pesquisavam na área de Defectologia deveriam estudar os caminhos alternativos 

pelos quais se desenvolve a criança com deficiência, pois esta “provoca uma grande 

reorganização de todas as forças do organismo e da personalidade” (VYGOTSKY, 

1997a, p.74). 

Segundo Vygotsky, a deficiência provoca alguns efeitos no desenvolvimento da 

criança. Sua tese principal era que “qualquer defeito cria incentivos para desenvolver 

a compensação” (VYGOTSKY, 1997b, p. 14 – Tradução nossa). Na verdade, para ele, 

a deficiência exerce um duplo efeito neste desenvolvimento: 

  

[...] 1) ele é uma deficiência e atua diretamente como tal, produzindo falhas, 
obstáculos, dificuldades na adaptação da criança; 2) ele serve de estímulo ao 
desenvolvimento de caminhos alternativos de adaptação, indiretos, os quais 
substituem ou superpõem funções que buscam compensar a deficiência e 
conduzir todo o sistema de equilíbrio rompido a uma nova ordem. 
(VYGOTSKY, 2011, p.869) 

 

 

Para formular a teoria da compensação, Vygotsky tomou como base a lei 

fundamental da vida psíquica de T. Lipps, chamada também de lei da “barragem 

psíquica” ou “lei da energia represada” (VYGOTSKY, 1997b, p. 38 – Tradução nossa), 

que usa a figura da barragem para exemplificar o que acontece na psique humana 

quando algum fato é interrompido ou inibido.  

 

Se algum evento psicológico é interrompido ou impedido em seu curso 
natural, ou se, em algum momento, um elemento estranho se intromete, 
então, ocorre uma inundação de energia no ponto de interrupção, atraso, ou 
agitação no decorrer do evento psicológico". (LIPPS, T., 1907, p. 127 apud 
VYGOTSKY, 1997b, p. 15 – Tradução nossa) 

 

 



 

50 
 

Sabemos que uma das utilizações de uma barragem é a produção de energia, 

e que esta é diretamente proporcional à altura da queda de água, ou seja, quanto 

maior a barragem ou o obstáculo que o curso da água terá de enfrentar, maior será a 

força ou energia produzida. Semelhantemente, onde aparece a interrupção, atraso ou 

impedimento no desenvolvimento humano, há um aumento de energia psíquica para 

superar o mesmo (VYGOTSKY, 1997b, p. 15 – Tradução nossa). Isto é, quando a 

resposta da criança é impedida pelo caminho direto, ou quando as necessidades de 

adaptação superam suas possibilidades, ou quando por meio da via natural, ela não 

consegue desempenhar determinada tarefa, então a criança recorre a caminhos 

indiretos. Como exemplos desses caminhos indiretos, podemos citar o processo de 

ver com as mãos, para pessoas cegas; e o processo de falar com as mãos, para os 

surdos. 

Sendo assim, por meio de seus estudos, Vygotsky observou que esse processo 

de compensação é um processo que cria e recria a personalidade da criança, 

reorganizando as funções de adaptação, formando outros caminhos para o 

desenvolvimento. Esses caminhos servem para abrir novas vias (ou possibilidades) 

de acesso para o desenvolvimento. Ele afirmou que a criança com deficiência pode 

chegar ao mesmo nível de desenvolvimento que uma criança normal, mas de forma 

diferente, usando outros caminhos ou caminhos indiretos. Por exemplo, os atos da 

leitura e da escrita podem ser desenvolvidos tanto pelos alunos considerados normais, 

como pelos alunos com deficiência (por exemplo, deficiência visual e/ou auditiva), pois 

estes atos são funções culturais importantes para ambos. No entanto, para garantir a 

realização de tais funções o aluno vidente e/ou falante usa “um aparato 

psicofisiológico completamente diferente” do aluno cego e/ou surdo (VYGOTSKY, 

2011, p.868). 

Desta forma, o processo de compensação do aluno com deficiência envolve a 

busca por uma superação da deficiência e desenvolve outros meios para substituí-la 

em atividades, transferindo o foco da deficiência para as formas que possibilitem ao 

educando transpor os obstáculos criados pela deficiência e transforme a questão “o 

que o aluno não pode fazer” para “o que ele pode fazer”. Sendo assim, é importante 

que a deficiência não seja percebida como déficit, mas como uma fonte de superação, 

como diferença. É preciso entender, então, que o aluno com deficiência se desenvolve 

de forma qualitativamente diferente, ou seja, nas palavras de Vygotsky, para o caso 
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da criança cega, “a psicologia da cegueira é, essencialmente, a psicologia da vitória 

sobre a cegueira” (VYGOTSKY, 1993, p.41-42 – Tradução nossa). Portanto, a tarefa 

professor é saber qual a peculiaridade do caminho alternativo que seu aluno, com 

determinada deficiência, usa ou precisa para ter acesso ao conhecimento ou para se 

desenvolver cognitivamente. 

No entanto, é preciso destacar que o processo de compensação pode ter dois 

resultados: sucesso ou insucesso. Estes resultados dependem, principalmente, da 

relação entre o grau de comprometimento acarretado pela deficiência e a intensidade 

do fluxo compensatório. Porém, Vygotsky ressaltou que, independente do resultado 

que se espera 

 

[...] sempre e sob todas as circunstâncias o desenvolvimento complicado por 
um defeito é um processo criador (orgânico e psicológico) de construção e 
reconstrução da personalidade da criança, com base na reorganização de 
todas as funções de readaptação, da formação de novos processos, ou seja, 
superestruturados, substituidores e equilibradores, que são gerados pelo 
defeito, e do surgimento de novos caminhos de acesso para o 
desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1997b, p. 16 – Tradução nossa) 

 

 

Para Vygotsky, a compensação tem uma dimensão social (por isso, o uso da 

expressão “compensação social”), porque ele afirmou que a personalidade da criança 

não é afetada diretamente pela deficiência, mas de forma indireta como resultado da 

alteração nas suas relações sociais. Por isso, a educação deve ser vista como “a 

produção de uma ação que torna possíveis novas formas de participação da pessoa 

na sociedade” (DAINEZ; SMOLKA, 2014, p.1097). E a compensação entra em ação 

para alcançar objetivos, que para ele, são  

 

[...] as exigências sociais produzidas no e pelo meio social no qual a pessoa 
está inserida, e afetam o curso de seu desenvolvimento, impactam no 
funcionamento psicológico, fazem o cérebro operar; tornam possível 
antecipar, programar, planejar uma ação, uma atividade humana. (ibid., 
p.1101) 

 

 

Vemos, então, que para Vygotsky o meio social tem um papel fundamental na 

conduta ou no comportamento do indivíduo, pois contribui para estabelecer as funções 

psicológicas e organizar a estrutura psíquica. A deficiência, por sua vez, provoca uma 

reorganização desta estrutura e o processo de compensação provoca o 



 

52 
 

desenvolvimento e o uso de meios ou instrumentos pelos quais a criança com 

deficiência pode alcançar os mesmos objetivos (ou exigências sociais, conforme 

citação acima) de uma sem deficiência. Estes instrumentos nos remetem ao conceito 

de mediação, que desenvolveremos a seguir. 

 

1.2.2 Mediação 

 

Segundo Vygotsky, o conceito de mediação refere-se, em termos gerais, a 

intervenção de um componente intermediário numa relação; a relação deixa de ser 

direta e passa a ser mediada por este componente.  

Por exemplo, a anotação de um compromisso na agenda (física ou eletrônica) 

para facilitar a lembrança deste: a anotação na agenda é um componente mediador 

que faz a ligação entre o dia do compromisso com a ação de comparecer ao mesmo. 

Em outras palavras, a anotação na agenda aumenta a capacidade de lembrar do 

compromisso. No contexto escolar, podemos dar como exemplo o uso da calculadora 

na resolução de um problema. A calculadora é o elemento mediador que faz a ligação 

entre o aluno e o objetivo da ação, que é resolver um problema por meio de uma 

operação. A calculadora aumenta a capacidade do aluno para executar a tarefa. 

Os escritos de Vygotsky sobre “a mediação tem as suas raízes em seu trabalho 

com alunos cegos, aprendizes surdos e alunos com diferentes deficiências” (HEALY; 

POWELL, 2013, p.77 – Tradução nossa). Para ele, o olho e a fala são apenas 

ferramentas usadas em determinada atividade (ver e ler, respectivamente) e que, por 

isso, poderiam ser substituídos por outras. Estas ferramentas substitutas são usadas 

no processo de compensação como elementos mediadores na relação da pessoa 

cega ou surda com a atividade a ser realizada e também com o ambiente. 

Na verdade, para Vygotsky, a relação do homem com o mundo (tanto físico 

quanto social) é uma relação mediada, ou seja, uma relação indireta e, por isso, 

complexa. Ademais, os recursos de mediação ou elementos mediadores são criados 

no social, ou seja, tem sua origem “na história da humanidade como produto da 

convivência em grupos” (VEER; VALSINER, 1996, p.84) e a criança, por sua vez, deve 

dominá-los para sua inserção social.  

No caso de uma criança que apresenta alguma deficiência esta inserção social 

pode ser dificultada, pois os elementos mediadores são criados na cultura humana 
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para um tipo biológico dominante ou “normal”. Devemos, então, buscar ajustar os 

elementos disponíveis às diferentes necessidades da criança com deficiência, 

substituindo as ferramentas mediadoras usadas comumente, por outra ferramenta que 

garanta a interação social. 

É importante observar que estes elementos mediadores modificam as 

atividades e as relações daqueles que os usam e, também, são modificados como 

resultado de seu uso. Por exemplo, para um aluno cego,  

 

[...] uma vez que as mãos e os olhos são fundamentalmente ferramentas 
diferentes, quando são usados aqueles em vez destes, é de se esperar que 
surjam perspectivas diferentes sobre as atividades que eles medeiam. 
(HEALY; POWELL, 2013, p.78 – Tradução nossa) 

 

 

Em relação aos elementos mediadores, Vygotsky estabeleceu dois tipos: os 

instrumentos e os signos (VYGOTSKY, 2007, p.54; OLIVEIRA, 1997, p.27; 

FERNANDES, 2004, p.35). Os instrumentos (ou ferramentas materiais) são elementos 

mediadores externos ao indivíduo e exercem a função de ampliar as possibilidades 

de transformação da natureza, pois agem entre o sujeito e o objeto do seu trabalho. 

Portanto, são criados ou usados para se alcançar um determinado objetivo.  

Os signos diferem dos instrumentos na função que exercem, pois estão 

presentes nas atividades psicológicas e, também, porque são intrínsecos ao indivíduo, 

ou seja, são voltados para o indivíduo, regulando e controlando suas ações 

psicológicas. Os signos, chamados por Vygotsky, de ferramentas psicológicas, “são 

marcas externas, que auxiliam o homem em tarefas que exigem atenção ou memória” 

(OLIVEIRA, 1997, p.30), e que, por sua vez, representam elementos da realidade que 

estejam ausentes no tempo e no espaço presentes. O uso dessas marcas externas é 

transformado, ao longo do desenvolvimento do indivíduo, em processos internos de 

mediação. Vygotsky chamou esse mecanismo de processo de internalização, o qual 

“desenvolve sistemas simbólicos que organizam os signos em estruturas complexas 

e articuladas” (FERNANDES; HEALY, 2008, p.5).  

Ainda sobre os elementos mediadores, de acordo com Healy e Powell (2013, 

p.78), Vygotsky considerava, mesmo que implicitamente, que os órgãos receptivos do 

corpo (olho, ouvido e pele) exerciam um papel de ferramenta. Sendo assim, os autores 

incluem na lista de elementos mediadores as ferramentas sensoriais, ressaltando a 
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influência da substituição de uma ferramenta por outra na mediação e na produção de 

“diferentes práticas matemáticas”. Eles tomaram como exemplo as investigações de 

Fernandes e Healy (FERNANDES; HEALY, 2007a; HEALY; FERNANDES, 2011) 

sobre as práticas matemáticas dos alunos cegos no Brasil, onde estas exploraram 

 

[...] como o recurso tátil de acesso à informação viso-espacial tornou-se 
associado a valorização de certas abstrações matemáticas pelos alunos de 
matemática cegos. Embora matematicamente válidas, essas abstrações nem 
sempre foram aquelas que o professor tinha a intenção de destacar na 
situação de ensino e tendiam a ser expressas tanto corporal como 
linguisticamente de acordo com os modos dinâmicos em que as mãos dos 
alunos exploravam os artefatos usados para representar objetos 
matemáticos. (HEALY; POWELL, 2013, p.78 – Tradução nossa) 

 

 

Baseados nisso, acreditamos que o conhecimento matemático pode ser 

acessível aos alunos com deficiência, desde que o professor viabilize os sistemas 

mediadores adequados (ferramentas materiais, semióticas e/ou sensoriais) e os 

operacionalize “de forma a potencializar as habilidades destes indivíduos e não sua 

deficiência” (FERNANDES; HEALY, 2007a, p.147). 

Nesse sentido, a interação entre os alunos (com e sem deficiência) e entre o 

professor e o(s) aluno(s), que acontece através dos sistemas mediadores, torna 

possível o acesso ao conhecimento matemático. Vygotsky destaca, em particular, a 

linguagem (verbal, gestual e/ou escrita) como uma das principais ferramentas 

mediadoras.  

Para Vygotsky, uma das funções da linguagem é a comunicação, pois permite 

ao indivíduo relacionar-se socialmente com outras pessoas, transmitindo 

racionalmente e intencionalmente suas experiências e pensamentos. Entretanto, a 

linguagem também assume outra função: a função cognitiva, ou seja, a linguagem 

capacita os indivíduos “a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de tarefas 

difíceis, a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução para um problema antes 

de sua execução e a controlar seu próprio comportamento” (VYGOTSKY, 2007, p.17-

18).  

Sendo assim, pretendemos que as atividades de pesquisa possam tornar a sala 

de aula um espaço no qual se desenvolve o processo de ensino e de aprendizagem, 

por meio de uma relação de comunicação entre a pesquisadora e os participantes, 



 

55 
 

destes entre si e dos participantes consigo mesmos, com o uso da linguagem verbal, 

gestual e/ou escrita. 

 

1.3 Formação do Professor: a reflexão para uma educação mais inclusiva 

 

Na seção anterior, tratamos dos aspectos apontados por Vygotsky sobre a 

aprendizagem de alunos com deficiência, tais como mediação. 

Pensar nisto nos leva questionar: como este conceito pode ser usado para 

motivar os futuros professores a lidar com as situações desafiadoras que surgem 

numa sala de aula inclusiva?  

Diante deste questionamento, vamos tratar, nesta seção, sobre a formação 

inicial do professor, em especial, de matemática e, mais especificamente ainda, para 

uma educação inclusiva. 

 

1.3.1 Formação Inicial do Professor de Matemática  

 

Como vimos na seção 1.1, a formação docente é um dos aspectos tratados 

pela legislação brasileira com o intuito de alcançar uma educação de qualidade para 

todos. Além disso, a formação docente também tem sido eixo norteador de linhas de 

pesquisas, como, por exemplo, as pesquisas vinculadas ao Grupo de Trabalho 

“Formação de Professores que Ensinam Matemática” (GT 07) da Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática (SBEM). 

No entanto, constatamos na seção 1.1 que temos poucas pesquisas que 

tratam, simultaneamente, da formação inicial docente e da inclusão. Em sua grande 

maioria, encontramos estudos que discutem formação inicial docente, mas 

normalmente não abordam a questão da inclusão; ou quando os pesquisadores 

discutem inclusão, geralmente não tratam da formação inicial do professor. 

Em relação à formação inicial do professor de matemática, especificamente, 

alguns estudos feitos no Brasil enfatizam experiências e abordagens voltadas para o 

desenvolvimento profissional dos professores, que são 

 

[...] baseadas na reflexão, colaboração e investigação e foco em práticas de 
ensino e aprendizagem da matemática em contextos diferentes. Eles apoiam-se 
no pressuposto de que os professores podem construir conhecimento na e da 
prática. Seus conhecimentos e suas práticas sócio-culturais são os pontos de 
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partida e chegada de desenvolvimento profissional contínuo. (BEDNARZ; 
FIORENTINI; HUANG, 2011, p. 234 apud HEALY; SANTOS, 2014, p.S123 – 
Tradução nossa) 

 

 

Por outro lado, quando voltamos nosso foco para o tema formação do professor 

na perspectiva da inclusão ou para diversidade, seja ela continuada (em grande parte 

dos casos) ou inicial, podemos verificar que esta discussão não é algo novo.  

Tomando apenas como exemplo, na década de 90, encontramos um trabalho 

de Little (1993) que compara o modelo dominante de formação profissional de 

professores e as correntes de uma reforma educacional da época. Dentre estas 

correntes encontra-se a que se refere a “problemas de equidade entre uma população 

estudantil diversa” (LITTLE, 1993, p.130 – Tradução nossa). A autora alega que o 

modelo vigente de formação – baseado “principalmente na expansão do repertório 

individual das práticas de sala de aula” (LITTLE, 1993, p.129 – Tradução nossa) – não 

é suficiente para atender às demandas (inclusive, de equidade e diversidade) da 

reforma que estava sendo proposta. Ela apresenta, então, quatro alternativas ao 

modelo de formação, dentre as quais se encontra a colaboração e o estabelecimento 

de redes de ensino com o propósito de oferecer aos professores a oportunidade de 

“aprofundar seus conhecimentos e assumir um papel mais assertivo na reforma” 

(LITTLE, 1993, p.6 – Tradução nossa). 

Porém, mesmo depois de mais de vinte anos passados da pesquisa de Little, 

nos deparamos com investigações que ainda apontam a falta de preparo destes 

profissionais para atenderem o público discente da inclusão. Segundo estudo 

realizado por Capellini e Rodrigues (2009) com 423 professores para levantar as 

dificuldades por eles identificadas no processo de inclusão escolar, eles indicaram a 

necessidade de maior investimento na formação inicial e continuada: 

 

Infelizmente, ainda não existem programas de formação para docentes, 
voltados para os conhecimentos das deficiências que acometem várias 
crianças e, por este motivo, os professores sentem-se despreparados para 
trabalhar com estes alunos. (CAPELLINI; RODRIGUES, 2009, p.359) 

 

 

Quando voltamos nosso olhar para a formação docente na área de matemática 

para trabalhar com alunos fora dos padrões dominantes, se repete esta falta de 
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preparo do professor. Na pesquisa realizada por Healy e Santos (2014) com 

professores em serviço, os autores relatam as preocupações destes docentes: 

 

Trabalhar com alunos com deficiência não era algo que tenha sido abordado em 
cursos de formação inicial ou continuada, deixando-os sentir mal preparados e 
não informados sobre como trabalhar com os alunos que não veem com os 
olhos, que falam com as mãos, que têm formas particulares de experimentar 
processos cognitivos, como a memória ou atenção [...]. (HEALY; SANTOS, 2014, 
p.S122 – Tradução nossa) 

 

 

Para que este quadro seja alterado, Healy e Powell (2013) apontam que deve 

haver uma (re)significação do conceito de aprendizagem, ou seja, no lugar do 

professor entendê-la “como um processo de aquisição individual de conhecimentos”, 

ele deve aceitá-la “como a apropriação de formas de participação em práticas sociais” 

dos alunos (HEALY; POWELL, 2013, p. 88 – Tradução nossa). Portanto, a preparação 

do futuro professor para a diversidade deve estar conectada à sua reflexão sobre qual 

tipo de prática que ele exerce e que promove ou propicia um contexto favorável à 

aprendizagem.  

Ainda em relação à aprendizagem, destacamos o estudo feito por Battey et al. 

(2007) sobre a formação (continuada) do professor de matemática e de outras 

disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Embora este 

estudo seja voltado para igualdade de gênero nas aulas de ciências e matemática, 

sua conclusão se ajusta também à questão da inclusão: é preciso que o futuro 

professor compreenda o processo de aprendizagem do seu aluno, observando e 

refletindo sobre sua própria crença sobre a matemática que diferentes alunos fazem 

ou diferentes estratégias matemáticas que usam e como eles fazem esta matemática, 

mesmo que esta seja diferente do discurso matemático dominante ou da forma padrão 

estabelecida de fazer matemática. 

Sendo assim, é preciso dar oportunidade para o futuro professor construir seu 

“conhecimento na e da prática” sobre o ensino e a aprendizagem matemática do aluno 

com ou sem deficiência, durante sua formação inicial. Como fazer isso?  

Concordamos com Zeichner (1993), entendendo que, não obstante o formato 

ou a ênfase do curso de licenciatura e por melhor que sejam seus professores-

formadores, o máximo que fazemos é “preparar os (futuros) professores para 

começarem a ensinar” (ZEICHNER, 1993, p.17).  
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A formação é um processo contínuo e, no seu início, os formadores de 

professores devem ajudar os licenciandos a interiorizarem “a disposição e a 

capacidade de estudarem a maneira como ensinam e de melhorar com o tempo 

responsabilizando-se pelo seu próprio desenvolvimento profissional” (ibid., p.17). 

Sendo assim, o processo de formação docente não é decorrente do acúmulo de 

conhecimentos ou técnicas, “mas a consequência de interligar teoria e prática através 

da reflexão crítica sobre a prática e a subsequente (re)construção da identidade 

profissional” (RAMOS-RODRÍGUEZ et al., 2016, p.6 – Tradução nossa) 

Mas, o que entendemos por reflexão ou reflexão crítica? Como usar a reflexão 

crítica na formação do futuro professor, considerando as disciplinas teóricas e as 

situações reais da prática? 

 

1.3.2 Professor como Profissional Reflexivo 

 

Quando pensamos em reflexão, pode vir à nossa mente, primeiramente, a ideia 

coloquial de um pensamento distante da ação, com características de introspecção 

e/ou meditação, e que tem como foco determinadas ações do passado.  

Na área da Educação, o termo “reflexão” assume vários significados, sendo 

necessário, então, estabelecermos em que sentido vamos utilizar este termo. Além do 

termo em si, temos também o adjetivo correspondente – “reflexivo” – que tem sido 

bastante empregado por diversos pesquisadores da Educação, em especial, no 

campo de investigação da formação de professores. 

Segundo Zeichner (1993), a questão reflexiva na formação profissional levou a 

um movimento internacional por uma reforma educativa. Esse movimento, 

inicialmente, surgiu como uma reação à concepção tecnocrática do professor ou ao 

modelo da racionalidade técnica. Neste modelo o professor é considerado como um 

técnico que se limita a cumprir o que outros (grupos sociais e/ou profissionais, 

geralmente, afastados da sala de aula) ditam como norma. É também uma reação à 

“uma reforma educativa feita de cima para baixo, na qual os professores são meros 

participantes passivos” (ZEICHNER, 1993, p.16). Portanto, este movimento 

reconhece o professor como um profissional que exerce uma função ativa na definição 

dos propósitos e objetivos do seu trabalho, e também dos meios para os alcançar. 
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Nesta pesquisa, vamos tomar como referência a concepção que Zeichner adota 

para reflexão ou ensino reflexivo. No entanto, o trabalho deste aponta para dois 

pesquisadores que influenciaram a perspectiva desenvolvida por Zeichner: John 

Dewey (pensamento reflexivo) e Donald A. Schön (prática reflexiva).  

Em relação a influência de J. Dewey no seu trabalho, Zeichner (1993, p.17) 

descreve a distinção que ele fez de dois tipos de ação humana: ação rotineira e ação 

reflexiva. A ação rotineira é, principalmente, regida pelo impulso, pela tradição e pela 

autoridade. O professor, que age de forma rotineira, não reflete sobre o seu ensino e, 

como consequência, aceita com naturalidade a realidade cotidiana da sua escola 

convergindo “seus esforços na procura dos meios mais eficazes e eficientes para 

atingir os seus objetivos e para encontrar soluções para problemas que outros 

definiram no seu lugar” (ibid., p.18).  

O segundo tipo de ação humana, o ato reflexivo, é “uma acção que implica uma 

consideração activa, persistente e cuidadosa daquilo em que se acredita ou que se 

pratica, à luz dos motivos que o justificam e das consequências a que conduz” (ibid., 

p.18). Segundo Zeichner, muito do que Dewey escreveu sobre pensamento reflexivo 

foi direcionado aos professores e, por isso, este pesquisador argumenta que a 

reflexão vai muito além de um conjunto de técnicas ou procedimentos específicos que 

possa ser ensinado aos professores. Sendo, portanto, uma forma dos professores 

enfrentarem os problemas e buscarem a solução dos mesmos, tendo como 

consequência sua aprendizagem e desenvolvimento profissional. O pensamento 

reflexivo é “uma maneira de ser professor” (ZEICHNER, 1993, p.18) e tem implícito 

uma contínua análise de crenças, princípios e hipóteses “face a um conjunto de dados 

e de possíveis interpretações desses dados” (OLIVEIRA, SERRAZINA, 2002, p.31). 

Para uma ação reflexiva, Dewey define três atitudes necessárias: abertura de 

espírito, responsabilidade e empenho. A primeira, abertura de espírito, está 

relacionada com saber ouvir opiniões e informações provindas de fontes diversas; ter 

capacidade de aceitar alternativas de percurso e reconhecer possibilidade de erro, 

“mesmo naquilo em que se acredita com mais força” (ZEICHNER, 1993, p.18). 

Quando o professor tem um espírito aberto, ele examina continuamente os pilares 

teóricos que estão na base daquilo que é considerado natural e correto, e busca 

descobrir as causas dos conflitos. “Os professores reflexivos perguntam-se 

constantemente porque estão a fazer o que fazem na sala de aula” (ibid., p.18-19). 
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A segunda atitude, da responsabilidade, envolve fazer uma avaliação 

cuidadosa dos efeitos de determinada ação. Os professores que tem responsabilidade 

 

[...] perguntam-se porque estão a fazer o que fazem, de um modo que 
ultrapassa as questões de utilidade imediata (por exemplo: dá resultado?) e 
os leva a pensarem de que maneira está a dar resultado e para quem”. 
(ZEICHNER, 1993, p.19) 

 

 

A terceira atitude necessária para uma ação reflexiva, empenho, se traduz no 

desejo voluntário de mobilizar as duas atitudes anteriores, ou seja, fazer com que a 

abertura de espírito e a responsabilidade sejam os elementos centrais da vida.  

Donald Schön, o segundo pesquisador citado por Zeichner como grande 

influenciador, também fundamenta-se na teoria de Dewey e propõe uma formação 

profissional baseada numa epistemologia da prática, onde esta é considerada como 

relevante na construção do conhecimento, “através da reflexão, análise e 

problematização da mesma e o reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas 

soluções que os profissionais encontram em ato” (PIMENTA, 2002, p.19).  

Na teoria de Dewey a ênfase é sobre “aprender fazendo”. Segundo ele, não é 

possível ensinar ao aluno o que ele deve saber, somente através de uma instrução 

correta, mas podemos guiá-lo: “O aluno tem de ver por si mesmo e à sua própria 

maneira as relações entre os meios e os métodos empregados e os resultados 

conseguidos” (DEWEY, 1974 apud SCHÖN, 1992, p. 29 – Tradução nossa). A 

instrução pode orientar sua percepção e “ajudá-lo a ver o que necessita ver” (DEWEY, 

1974 apud SCHÖN, 1992, p. 29 – Tradução nossa). 

Schön defende que nas universidades, centros de formação profissional 

(incluindo a formação de professores), seja dada maior ênfase ao aspecto da prática 

como fonte de conhecimento, por meio da reflexão e experimentação, rejeitando o 

modelo da racionalidade técnica. Segundo este modelo, o currículo da formação 

profissional é normativo, ou seja, primeiro ensina-se a ciência básica relevante, depois 

a aplicação desta ciência e, por fim, um estágio nos qual os alunos aprendem a aplicar 

o conhecimento técnico-profissional para os problemas da prática cotidiana.  

A questão é que o profissional formado segundo este modelo  

 

[...] não consegue dar resposta às situações que emergem no dia-a-dia 
profissional, porque estas ultrapassam os conhecimentos elaborados pela 
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ciência e as respostas técnicas que esta poderia oferecer ainda não estão 
formuladas. (PIMENTA, 2002 apud MILITÃO, 2004, p.2)  

 

 

Isto se deve ao fato de que existem, nas palavras de Schön, “áreas 

indeterminadas da prática” (SCHÖN, 1992, p.20 – Tradução nossa), que incluem a 

incerteza, a singularidade e o conflito de valores, e que vão além dos “cânones da 

racionalidade técnica” (SCHÖN, 1992, p.20) 

Apesar de Schön rejeitar explicitamente essa racionalidade técnica, alguns 

ainda a seguem. Estes consideram que a universidade, de modo exclusivo, detém a 

“teoria” e que a “prática” reside nas escolas fundamentais e médias. Eles 

desconsideram o fato de que “as teorias são sempre produzidas por meio de práticas 

e de que as práticas sempre refletem alguma filiação teórica” (ZEICHNER, 2008, 

p.542). 

Em suas ponderações sobre o professor como prático reflexivo, Schön 

identifica três conceitos que compõem o pensamento prático: conhecimento na ação, 

reflexão na ação e reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação. 

O conhecimento na ação é aquele revelado em qualquer ação humana, seja 

ela externa (por exemplo, o ato de andar de bicicleta) ou interna (por exemplo, analisar 

um gráfico). Este tipo de conhecimento é demonstrado através da realização 

espontânea e hábil de alguma tarefa, e, por isso, segundo Schön, “somos incapazes 

de explicitá-lo verbalmente” (SCHÖN, 1992, p.35 – Tradução nossa).  

O conhecimento na ação é mobilizado no dia-a-dia, caracterizando um hábito. 

Entretanto, existem algumas situações onde esse conhecimento não é suficiente. 

Situações que extrapolam a rotina, sendo agradáveis ou não, que “contém um fator 

surpresa” (SCHÖN, 1992, p.36 – Tradução nossa) e causam um momento de 

incerteza com o qual o indivíduo tem que lidar. Diante destas situações novas, ele 

busca novas soluções, novos caminhos, o que se dá por um processo de reflexão na 

ação. Esse processo é, em certa medida, consciente, mesmo que não possa ser 

expresso por meio de palavras e produz um pensamento sobre o que o indivíduo faz, 

enquanto o faz. Schön define este momento “como uma conversa reflexiva com a 

situação problemática concreta” (SCHÖN, 1992, p.40 – Tradução nossa). Na reflexão 

na ação pensamos criticamente sobre o conhecimento em ação que nos levou à 

situação inesperada e, durante o processo, temos a oportunidade de reorganizar 
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estratégias de ação, corrigir e melhorar, em tempo real, abordagens anteriores e a 

própria ação. Além disso, a reflexão na ação conduz à experimentação in loco, ou 

seja,  

 

Projetamos e testamos novas ações destinadas a explorar os fenômenos 
recém observados, verificar nossa compreensão provisória deles, ou afirmar 
as medidas que tomamos para fazer as coisas irem melhor. (SCHÖN, 1992, 
p.38 – Tradução nossa) 

 

 

A experimentação in loco pode produzir resultados esperados ou pode produzir 

outras surpresas que conduzem a novas reflexões e experimentações. Todo esse 

processo acontece quase que simultaneamente, fazendo com que o momento da 

surpresa, por vezes, se confunda com a interpretação da mesma e “a crítica e a 

reestruturação do conhecimento em ação podem ser fundidos em um único processo” 

(SCHÖN, 1992, p.39).  

A reflexão na ação pode ser considerada um importante instrumento de 

aprendizagem, pois, segundo Perez Gómez (1992), “no contato com a situação prática 

não só se adquirem e constroem novas teorias, esquemas e conceitos como se 

aprende o próprio processo dialético da aprendizagem”. (PEREZ GOMÉZ, 1992 apud 

DARSIE; CARVALHO, 1996, p.92) 

A reflexão na ação pode acontecer durante a ação, mas também é possível 

olhar retrospectivamente ou fazer uma análise a posteriori tanto sobre a ação e suas 

características, quanto sobre os processos de reflexão simultânea ocorridos no 

decurso da ação. Este processo é denominado reflexão sobre a ação e reflexão 

sobre a reflexão na ação e, diferentemente da reflexão na ação, é uma descrição 

que exige o uso de palavras. Segundo Schön, este processo “pode indiretamente 

moldar nossa ação futura”, pois trata-se de  

 

[...] refletir sobre o momento da reflexão na ação, ou seja, o que aconteceu, 
o que se observou, qual o significado atribuído e que outros significados 
podemos atribuir ao que aconteceu. (SCHÖN, 1997 apud DORIGON; 
ROMANOWSKI, 2008, p.14) 

 

 

Este momento da reflexão constitui elemento essencial do processo de 

aprendizagem permanente por parte do professor, ou seja, “leva o profissional a 
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progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de conhecer” 

(ALARCÃO, 1996, p.19). 

Considerando conceitos estabelecidos por Schön, questionamos: o professor 

como profissional reflexivo, de acordo com os termos estabelecidos até aqui, é 

suficiente para provocar uma ação posterior que promova um ambiente mais inclusivo 

na sala de aula? A reflexão é suficiente para levar os futuros professores a 

repensarem as estratégias de ensino a serem adotadas de modo a contribuir para 

construção de uma sociedade mais justa? Ou ainda, nas palavras de Zeichner, “em 

que medida o movimento do ensino reflexivo contribuiu para diminuir as lacunas que 

existem no mundo todo em relação à qualidade da educação vivida por estudantes de 

diferentes perfis étnicos e sociais” (ZEICHNER, 2008, p.540-541)? 

De acordo com este pesquisador, a reflexão não pode servir apenas para 

melhorar a reprodução de práticas sugeridas por pesquisas dos centros acadêmicos 

ou pelos responsáveis pela gestão da política educacional; a reflexão não pode se 

limitar às questões técnicas das metodologias de ensino, deixando de lado os 

propósitos para os quais estas são direcionadas; a reflexão deve considerar o 

contexto social e institucional no qual acontece a ação; e, por fim, a reflexão não pode 

acontecer apenas de forma individualizada (o professor consigo mesmo e suas 

práticas). Por isso, Zeichner defende que a reflexão deve ser uma “prática social”, 

enfatizando “os propósitos do ensino, assim como os meios de ensino que incluam a 

atenção às condições sociais da educação escolar, bem como do magistério” 

(ZEICHNER, 2008, p.544). 

Sendo assim, veremos adiante que, para Zeichner, a reflexão não basta para 

produzir uma educação melhor para todos. 

 

1.3.3 A Reflexão na Formação do Professor para Diversidade  

 

Os conceitos referentes a reflexão definidos por Schön foram criticados e 

ampliados por Zeichner, pois, para este pesquisador, todos os professores, em certa 

medida, refletem sobre o seu trabalho e, nem por isso, o ensino destes é 

necessariamente melhor. 

De fato, existem dois lados da reflexão: ela pode servir para conduzir o 

professor à informação correta e genuína sobre a sua ação, ou seja, as razões e as 
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consequências de sua ação; mas também pode servir apenas para fundamentar sua 

ação, procurando defender-se das críticas e justificar-se. Por isso, Zeichner defende 

que: “O importante é o tipo de reflexão que queremos incentivar nos nossos 

programas de formação de professor, entre nós, entre nós e os nossos estudantes e 

entre os estudantes” (ZEICHNER, 1993, p.50).  

Para Zeichner, a reflexão que dever ser estimulada na formação docente 

reflexiva é aquela que está relacionada com a luta mais abrangente por justiça social 

e que favoreça “a diminuição das lacunas na qualidade da educação disponível para 

estudantes de diferentes perfis” (ZEICHNER, 2008, p.545), posto que “a reflexão é 

inevitavelmente um ato político que ou contribui ou atrapalha a construção de uma 

sociedade mais humana, justa e decente” (ibid., 2008, p.545). Isto também é consenso 

entre os pesquisadores da Educação Matemática envolvidos na formação de 

professores para trabalhar com a diversidade. Por exemplo, de acordo com Healy e 

Powell (2013), o esforço para compreender a desvantagem (física, cognitiva ou 

econômica) aponta para questões relacionadas à justiça social. 

Para se alcançar esta conexão entre a reflexão docente e a luta por justiça 

social, Zeichner argumenta que, além dos professores terem o conhecimento de 

conteúdo a ser ensinado e o conhecimento pedagógico que favoreça a compreensão 

dos estudantes deste conteúdo, é preciso também se certificar de que eles 

 

[...] sabem como tomar decisões, no dia-a-dia, que não limitem as chances 
de vida de seus alunos; que eles tomem decisões com uma consciência maior 
das possíveis consequências políticas que as diferentes escolhas podem ter. 
(ZEICHNER, 2008, p.546) 

 

 

Quando se trata de educação inclusiva, esta afirmação também se aplica. De 

fato, o futuro professor vai se deparar com situações desafiantes numa sala de aula 

em que está representada a diversidade e terá que tomar decisões diariamente. Será 

preciso que o professor reflita sobre suas ações, tomando consciência do que ele faz, 

do que pode fazer e da diversidade encontrada em sala de aula, considerando a 

limitação do aluno não como uma desvantagem ou um déficit, mas como uma 

diferença, e tome decisões que não limitem o potencial desse aluno. 
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Além das consequências políticas que estas escolhas podem ter, Zeichner 

defende que o professor deve refletir sobre outros dois tipos de consequências do seu 

ensino: 

 

[...] consequências pessoais – os efeitos do seu ensino nos auto-conceitos 
dos alunos; consequências acadêmicas – os efeitos de seu ensino no 
desenvolvimento intelectual dos alunos [...]. (ZEICHNER, 1993, p.19) 

 

 

Mesmo reconhecendo que ações dos professores na escola não resolvem por 

si só os problemas sociais, elas podem contribuir para construir uma sociedade mais 

digna e justa para todos. O importante é ter a consciência de que “o ensino nunca é 

neutro” (ZEICHNER, 2003, p.48) e, por isso, se o professor não conseguir alterar a 

condição social presente, pelo menos terá como discernir o que está acontecendo. 

Vale destacar aqui que o filósofo, pedagogo e educador brasileiro, Paulo Freire, 

antes mesmo de Zeichner, já afirmava que “Além de um ato de conhecimento, a 

educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra” 

(FREIRE; SHOR, 1986, p.17). As ideias de Freire têm relação direta com as 

discussões de educação inclusiva, sendo baseadas no ponto de vista dos “excluídos” 

(FREIRE, 1996, p.7) e ele argumentava que como a prática educativa envolve 

escolhas ou tomada de decisões (conteúdos, métodos, objetivos, recursos, etc.), 

principalmente ou partindo, do professor, e estas escolhas tornam impossível a 

neutralidade da educação, ou seja, “existe uma diretividade na educação” (FREIRE; 

SHOR, 1986, p.97). Esta diretividade dada pelo professor deve ser alimentada 

constantemente pela reflexão crítica sobre a sua própria prática, pois “é pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” 

(FREIRE, 1996, p.22), respeitando os saberes dos educandos, ou, da perspectiva 

inclusiva, como os educandos acessam esses saberes. 

De forma semelhante, Zeichner e Liston (1996) estabelecem algumas práticas 

que definem o professor reflexivo:  

 

[...] analisar e enfrentar os dilemas que se colocam na sua atividade, assumir 
os seus valores, estar atento aos contextos culturais e institucionais, 
envolver-se na mudança e tornar-se agente do seu próprio desenvolvimento 
profissional”. (ZEICHNER; LISTON, 1996 apud OLIVEIRA; SERRAZINA, 
2002, p.36) 
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Acreditamos que estas características do professor reflexivo podem favorecer 

a compreensão dos contextos que produzem “práticas discriminatórias e opressoras 

na educação” (BALLARD, 2003 apud HEALY; POWELL, 2013, p.90), que englobam 

a exclusão escolar.  

Embora Ballard trate da formação de professor e educação inclusiva mais geral 

(questões referentes à cultura, por exemplo), ele aponta para um fator comum, que se 

enquadra também na questão de alunos incluídos em turmas regulares: o professor 

deve ser sensível às formas que diferentes alunos chegam ao conhecimento e deve 

desenvolver atitudes positivas no que se refere às oportunidades de aprendizagem 

dos alunos com ou sem deficiência, para, assim, alcançar uma aula mais inclusiva.  

Nesta pesquisa, entendemos “sensibilidade” como o ato de perceber ou 

experimentar as possibilidades de uso de outros recursos ou ferramentas (materiais, 

semióticas e/ou sensoriais) para fazer matemática, diferentes dos recursos ou 

ferramentas que estamos acostumados a usar. Por exemplo, quando propomos a 

realização de uma tarefa matemática com os olhos vendados, não pretendemos que 

os futuros professores se sintam como cegos, mas acreditamos que, ao oferecer uma 

ferramenta tátil para a sua realização, oportunizamos a experiência de perceber o 

potencial desta ferramenta no ato de fazer matemática, diferente dos recursos usados 

quando os participantes estão com seus olhos abertos. 

Esta sensibilidade, em conjunto com a reflexão, nos conduz ao dilema que se 

coloca numa sala de aula com alunos incluídos: como ensinar determinado conteúdo 

matemático para um aluno com deficiência ou com dificuldades de aprendizagem? 

Isto é, como desenvolver atividades de aprendizagem matemática que permitam a 

participação de alunos com e sem deficiências neste processo de aprendizagem? 

Em relação à nossa pesquisa, é importante também destacar o dilema do 

formador do futuro professor que vai trabalhar com alunos incluídos: é possível 

ensinar esta sensibilidade? Healy e Powell (2013) afirmam que esta sensibilidade 

deve ser experimentada pelos licenciandos e não treinada ou ensinada (p.90). 

Baseados nisso, poderíamos questionar: de que forma esta sensibilidade pode ser 

experimentada? 

Durante a maior parte do tempo em sua formação (por vezes, todo o tempo), o 

futuro professor tem contato com apenas um discurso matemático (ocidental 
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principalmente), que é dominante por toda a comunidade acadêmica. Se não tiver 

conhecimento de como a matemática se manifesta ou é praticada em diferentes 

culturas ou contextos, ele pode chegar à conclusão errada que o aluno, que acessa o 

conhecimento matemático por diferentes maneiras, não está compreendendo o “seu” 

discurso matemático. 

O futuro professor precisa, então, ter oportunidades para identificar as “formas 

de pensar, observar, agir e interagir na aula de matemática” (HEALY; POWELL, 2013, 

p.90) dos alunos que usam outras ferramentas para acessar o conhecimento. Estas 

oportunidades podem estar vinculadas aos cenários que criamos para os participantes 

desta pesquisa e que estimulam a reflexão a partir de situações práticas, próximas à 

realidade, compostos por um conjunto de tarefas e questões sobre o ensino e a 

aprendizagem matemática de aprendizes com deficiência. Estes cenários serão 

chamados, doravante, de cenários para reflexão sobre educação matemática 

inclusiva. 

Nestes cenários para reflexão sobre educação matemática inclusiva 

pretendemos oferecer atividades visando favorecer a reflexão do licenciando em 

relação às formas que alunos com ou sem deficiência acessam o conhecimento 

matemático ou fazem matemática. Este ponto nos leva, consequentemente, a um 

objetivo maior que é fazer da reflexão um instrumento para tomada de decisão 

consciente da diversidade dos alunos e que favoreça a inclusão de modo a contribuir 

para uma sociedade melhor. 

Acreditamos que este seja um caminho possível para que o futuro professor 

tenha mais segurança para enfrentar novos e diferentes desafios com que vai se 

deparar na vida real. 
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CAPÍTULO 2  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo é destinado a caracterizar a metodologia de pesquisa, descrever 

como foram elaboradas e desenvolvidas as atividades, delinear o perfil dos 

participantes e o contexto em que estavam inseridos, definir os instrumentos de coleta 

de dados e como se dará a análise dos mesmos. 

Esta pesquisa foi motivada por questões que emergiram de nossa prática e 

teve como objetivo investigar as possíveis contribuições da condução de uma 

disciplina, planejada e conduzida a partir de uma prática reflexiva, para a formação do 

professor de Matemática na perspectiva da inclusão. 

Pretendíamos investigar como a participação na análise e discussão de 

cenários para reflexão sobre educação matemática inclusiva, nos quais aprendizes 

com deficiência interagem com a matemática escolar, influencia na formação de 

futuros professores para atuarem em ambientes inclusivos.  

Tendo isso em mente, consideramos duas linhas teóricas para nortear nossas 

análises: a possibilidade de acesso ao conhecimento matemático por todos os alunos 

mediante sistemas mediadores adequados (FERNANDES, HEALY, 2007a), e a 

reflexão estimulada a partir de situações práticas próximas à realidade associada a 

uma busca por justiça social (ZEICHNER, 2008).  

Com base nessas duas linhas teóricas, lembramos que nossas questões de 

pesquisa são:  

 

 Quais aspectos, que se destacam na análise e discussão de cenários para 

reflexão, nos quais alunos com deficiência resolvem problemas geométricos, 

pode provocar no futuro professor uma reflexão com respeito às formas que 

alunos com diferentes perfis tem acesso ao conhecimento matemático?  

 

 De que forma a resolução de problemas matemáticos, tendo um dos seus 

canais sensoriais e/ou de comunicação temporariamente interrompido, 

contribui para que o licenciando faça uma reflexão sobre o papel de diferentes 

formas de mediação para aprendizagem matemática? 
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Ao buscar responder estas questões, começamos a pensar e planejar a 

disciplina Educação Matemática Geometria. Essa disciplina é obrigatória e integra a 

grade curricular do curso noturno de Licenciatura em Matemática de uma instituição 

pública de ensino superior, localizada no município de Santo Antônio de Pádua (RJ).  

As aulas tiveram duração de 2 horas e a carga horária total era de 60 horas, 

distribuídas em dois dias da semana durante o segundo semestre de 2015 

(dezembro/2015 a março/2016) . No Projeto Político Pedagógico do curso, constam 

os objetivos e ementa da disciplina, a saber: 

 

Objetivos – Desenvolver no aluno o senso crítico a respeito de usos modernos 

da geometria; favorecer ao aluno um ambiente de análise de dilemas 

permanentes sobre a geometria; desenvolver o espírito crítico do educando de 

modo que ele possa entender e interpretar problemas de geometria criativos; 

mostrar ao educando o desenvolvimento de conceitos de geometria ao longo 

da História; proporcionar ao aluno diversas atividades educacionais que 

estimulem a reflexão da atual práxis educacional da geometria no ensino 

fundamental e médio do século XXI. 

 

Ementa – Antigos e modernos usos de geometria. Reflexões sobre a 

aprendizagem da geometria, ideias para o ensino de geometria no ensino 

fundamental e médio. Tecnologia educacional e geometria. Geometria e 

interdisciplinaridade. 

 

Podemos observar que tanto a ementa como os objetivos não contemplam 

explicitamente nenhum aspecto relacionado à Educação Inclusiva. Por isso, buscando 

inserir no curso considerações sobre matemática inclusiva, elaboramos cinco 

atividades de pesquisa que serão descritas com detalhes posteriormente e compõem 

o conjunto de atividades do curso que abrangem a ementa e objetivos citados acima. 

As atividades de pesquisa foram desenvolvidas somente após a aprovação do projeto 

de pesquisa na Comissão de Ética e Pesquisa. Além disso, apresentamos o projeto 

de pesquisa à Coordenação do curso, a qual concordou com a execução do mesmo, 

conforme Termo de Anuência, anexado no Apêndice A. 
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Na tabela abaixo apresentamos o cronograma do curso da disciplina Educação 

Matemática Geometria, destacando os dias reservados para o desenvolvimento das 

atividades de pesquisa.  

 

Tabela 3 – Cronograma do curso da disciplina Educação Matemática Geometria 

SEMANA DATA 
HORA/ 

AULA 
CONTEÚDO 

1 30/11 2 Apresentação do curso e do trabalho de pesquisa (Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido) 

 01/12 2 Aplicação do questionário inicial  
2 07/12 2 Atividade de reconhecimento e descrição das figuras geométricas (planas 

e sólidas) feito em dupla tendo um dos participantes os olhos vendados 
 08/12 2 Texto 1: “Desenhar e construir” (BONGIOVANNI, 2006) 

Aula no Laboratório de Informática (utilizar GeoGebra) 
3 14/12 2 Texto 2: “Um quadro teórico para geometria ensinada” (BONGIOVANNI, 

2006) 
 15/12 2 Continuação da discussão do texto 2 
4 21, 22/12 2 NÃO HOUVE AULA 
5 04/01 2 Quebra-cabeça geométricos (KALEFF, 1997) 
 05/01 2 Quebra-cabeça geométricos (KALEFF, 1997) 
6 11/01 2 Quebra-cabeça geométricos (KALEFF, 1997) 
 12/01 2 Quebra-cabeça geométricos (KALEFF, 1997) 
7 18/01 2 Atividade 1 de pesquisa – Área e perímetro de figuras planas 
 19/01 2 Atividade 1 de pesquisa – Área e perímetro de figuras planas 
8 25/01 2 Texto 3: “A Inclusão de Alunos Cegos nas Aulas de Matemática: 

explorando Área, Perímetro e Volume através do Tato” (FERNANDES, S. 
H. A. A.; HEALY, L., 2010)  

 26/01 2 Continuação da discussão do texto 3 
9 01/02 2 Transformações geométricas – ROTAÇÃO (BONGIOVANNI, 2006) 
 02/02 2 Transformações geométricas – ROTAÇÃO (BONGIOVANNI, 2006) 

10 15/02 2 Transformações geométricas – SIMETRIA AXIAL (BONGIOVANNI, 2006) 
 16/02 2 Atividade 2 de pesquisa – Simetria Axial 

11 22/02 2 Discussão da Atividade 2 de pesquisa e do texto 4: “Transição entre o 
intra e interfigural na construção de conhecimento geométrico por alunos 
cegos” (FERNANDES, S. H. A. A.; HEALY, L., 2007a)  

 23/02 2 Continuação da discussão do texto 4 
Apresentação dos pontos principais da teoria de Vygotsky 

12 29/02 2 Transformações geométricas – TRANSLAÇÃO 
 01/03 2 Transformações geométricas – TRANSLAÇÃO  

13 07/03 2 Atividade 3 de pesquisa – Princípio de Cavalieri e Volume de Pirâmide  
 08/03 2 Atividade 4 de pesquisa 

14 14/03 2 Apresentação de trabalho  
 15/03 2 Apresentação de trabalho  

15 21/03 2 Apresentação de trabalho  
 22/03 2 Entrevistas 

16 28/03 2 Entrevistas 
 29/03 2 Encerramento do curso 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Os conteúdos trabalhados nesse curso foram escolhidos considerando-se dois 

critérios: 1) eles integram o Currículo Mínimo da Secretaria do Estado de Educação 

do Rio de Janeiro que estabelece as habilidades e competências essenciais de cada 
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ano/série para rede pública estadual de ensino; e 2) também compõem o conteúdo 

programático de, pelo menos, uma das disciplinas de conhecimento geométrico que 

antecedem a disciplina Educação Matemática Geometria (Geometria Elementar, 

Fundamentos de Geometria e Construções Geométricas). 

 

2.1 Caracterização da Metodologia de Pesquisa 

 

A escolha por uma metodologia de pesquisa por vezes não é uma tarefa fácil 

para o pesquisador. Além disso, há possibilidade de confundir metodologia com 

métodos de pesquisa e técnica de pesquisa. Segundo Gellert et al. (2013), as técnicas 

de pesquisa podem ser usadas com diferentes objetivos em pesquisas diversas (por 

exemplo, narrativas); os métodos são as formas de coletar os dados (método 

qualitativo, quantitativo ou misto) e “as metodologias referem-se aos pressupostos 

lógicos e teóricos que orientam a pesquisa” (p. 329 – Tradução nossa). 

Considerando isso e o fato de que estamos tentando criar um design de 

formação, orientado pela teoria vygotskiana, que visa oferecer aos participantes 

oportunidades para criarem e refletirem sobre situações de ensino de matemática num 

contexto inclusivo, resolvemos desenvolver nossa pesquisa inspirada nas 

características da metodologia design experiments. Apresentaremos a seguir os 

“pressupostos lógicos e teóricos” desta metodologia que orientaram nossa pesquisa. 

 

2.1.1 Design Experiments 

 

A metodologia usada nesta pesquisa foi inspirada nas características do design 

experiments, que de acordo com o que foi exposto por M. Artigue (2009), é um tipo de 

design didático. Segundo a autora, design didático é definido como 

 

[Incluindo] todos os tipos de pesquisa de “intervenção controlada” nos 
processos de planejamento, implementação e avaliação da educação 
matemática concreta. Inclui também o problema da reprodutibilidade dos 
resultados de tais intervenções. (ARTIGUE, 2009, p.7 – Tradução nossa) 

 

 

A autora destaca que o design didático tem influenciado bastante as pesquisas 

em Educação Matemática e isto se deve ao fato dos pesquisadores pensarem mais 
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sobre o valor dos resultados da pesquisa e “sobre a relação entre a pesquisa e a 

prática” (p.7). No caso específico do design experiments, temos especial interesse 

neste último aspecto, pois, como já mencionamos, temos como objetivo relacionar a 

teoria e a prática no contexto da educação inclusiva, durante uma “intervenção 

controlada”, por meio da reflexão. 

Essas questões de relação entre pesquisa e prática também foram exploradas 

por Burkhardt e Schoenfeld (2003) ao discutirem sobre reestruturação da pesquisa 

educacional. Eles consideraram o design experiments como um dos modelos de 

pesquisa que contribuem tanto para pesquisa como para prática, pois neste modelo: 

 

As intervenções instrucionais são elaboradas com fundamentação teórica 
explícita. Os dados coletados antes, durante e após a intervenção servem 
para testar essa teoria. Ao mesmo tempo, apontam pontos fortes e fracos da 
intervenção, informando sua revisão. Os ciclos iterativos resultam em 
melhorias na teoria e nos refinamentos da intervenção. (BURKHARDT; 
SCHOENFELD, 2003, p.4 – Tradução nossa) 

 

 

Assim, para nos aprofundarmos nos pressupostos lógicos e teóricos da 

metodologia design experiments, vamos tomar como base o que foi apresentado por 

Cobb e seus colaboradores (COBB et al., 2003). Eles descrevem que esta 

metodologia foi desenvolvida com o objetivo responder à questão central: quais 

processos de aprendizagem os participantes percorrem diante de determinados 

domínios de conhecimento e dentro de um determinado ambiente? Sendo assim, o 

foco não está nas atividades, ou seja, as atividades são válidas apenas quando 

facilitam a aprendizagem. Caso isto não aconteça, é necessário alterá-las ou substituí-

las. Por isso, design experiments não pode ser confundido com uma simples lista de 

atividades a que o participante é submetido e que seja direcionada à aprendizagem 

de determinado conteúdo, pois o que é analisado é tudo que está envolvido no 

processo de aprendizagem: os participantes, as atividades a serem resolvidas, o 

ambiente, os recursos disponíveis, os papeis dos participantes e as relações entre 

eles, os discursos feitos por eles, as regras de participação nas atividades e o tempo 

disponível para aplicação do experimento.  

Todos estes são chamados de elementos deste processo e, por serem tão 

variados e de diferentes níveis, Cobb et al. (2003, p.9 – Tradução nossa) usaram a 

metáfora da ecologia de aprendizagem, pois ela nos remete à complexidade de um 
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sistema interativo que envolve tais elementos. Esta interação “ocorre por meio de 

modelagem de seus elementos e da antecipação de como esses elementos 

funcionam em conjunto, para dar suporte à aprendizagem” (KARRER, 2006, p.197).  

Esses ambientes educacionais podem ser diferenciados em relação ao tipo e 

extensão. Temos o ambiente entre o professor-pesquisador e o estudante ou "um-a-

um": neste, como o número de elementos é reduzido, é possível fazer uma análise 

profunda e mais detalhada dessa ecologia de aprendizagem numa versão em 

pequena escala. No caso desta pesquisa, utilizamos este tipo de design experiments, 

devido a oportunidade de ministrar a disciplina Educação Matemática Geometria no 

curso noturno de Licenciatura em Matemática numa universidade pública federal no 

interior do estado do Rio de Janeiro, da qual a pesquisadora é professora. 

É importante também destacar as características da metodologia design 

experiments que contribuíram para escolha da mesma. A primeira característica é que 

a finalidade dos experimentos realizados é o desenvolvimento de teorias sobre o 

processo de ensino e aprendizagem e os meios projetados para dar suporte a este 

processo. Nesta pesquisa, nossa conjectura é que a reflexão sobre o ensino e a 

aprendizagem de pessoas com deficiência pode levar o futuro professor e o 

pesquisador a questionar as tendências que privilegiam o uso de certas estratégias 

matemáticas e os meios são os cenários para reflexão. 

A segunda característica é a sua natureza intervencionista. Em relação a esta 

natureza, Kindel (2012) chamou o experimento de design de “cama de testes para 

inovações educativas” (KINDEL, 2012, p.46), que buscam investigar possibilidade de 

novas formas de aprendizagens, visando mudanças educacionais. Neste caso, 

segundo Cobb et al. (2003), é preciso ter o cuidado em distinguir os elementos que 

representam o objeto da investigação e aqueles que podem ser considerados como 

“acessórios, acidentais ou assumidos como condições de fundo” (COBB et al., 2003, 

p.10 – Tradução nossa). Para isso, o pesquisador deve realizar uma análise das 

pesquisas já existentes sobre o tema de forma que possa diferenciar entre as 

condições centrais e as subjacentes.  

A terceira característica é que esta metodologia tem dois aspectos: prospectivo 

e reflexivo. Pelo lado prospectivo, os experimentos são planejados seguindo as 

hipóteses sobre o processo de aprendizagem. Pelo lado reflexivo, estas hipóteses são 

colocadas à prova na aplicação do experimento. Esta prova busca analisar “as 
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possíveis mudanças que ocorrem na ecologia de aprendizagem” (YOKOYAMA, 2012, 

p.58) e quando a hipótese é refutada, novas hipóteses são criadas e testadas.  

Fazendo a associação destes dois aspectos, temos como resultado a quarta 

característica: é um processo iterativo. A cada ciclo é possível modificar o experimento 

e criar um novo ciclo, a partir da análise dos resultados do mesmo.  Esta característica 

foi contemplada em parte, pois algumas atividades foram experimentadas por 

bolsistas da pesquisadora e licenciandos voluntários antes da coleta dos dados que 

foram analisados. No entanto, o ideal seria realizar, pelo menos, mais uma iteração 

com outra turma da mesma disciplina. 

Por último, a quinta característica é o pragmatismo: as teorias desenvolvidas 

durante o processo têm um foco instrumental, ou seja, "devem funcionar e serem 

aplicáveis às ecologias de aprendizagem aos quais se propõem, fornecendo 

detalhadamente um direcionamento na organização de instruções". (YOKOYAMA, 

2012, p.58). 

Cobb et al. (2003) estabelecem algumas etapas que direcionam a construção 

do design. Em primeiro lugar, o pesquisador deve deixar claro sua intenção teórica, 

identificando e descrevendo “os modelos sucessivos no pensamento do estudante” 

sobre um determinado conceito e “relacionando esses modelos com os meios pelos 

quais seu desenvolvimento foi apoiado e organizado” (COBB et al., 2003, p.11 – 

Tradução nossa). Nesta etapa encontra-se o levantamento bibliográfico das pesquisas 

existentes cuja finalidade é demarcar os objetivos e metas a serem alcançados no 

experimento. Esta etapa está detalhada seção 1.1.2 do capítulo 1. 

Uma proposta, então, é elaborada especificando o ponto de partida intelectual 

e social dos participantes. Antes disso, conjecturas devem ser levantadas a respeito 

das interpretações iniciais e o conhecimento atual dos participantes sobre o assunto 

específico sob investigação. No entanto, existem duas maneiras de fazer essas 

conjecturas. 

Se o assunto específico se insere numa área de conhecimento bem 

pesquisada, então essas conjecturas podem ser feitas tomando como base a literatura 

científica. Se, no entanto, refere-se a uma área de conhecimento em que a literatura 

é mais escassa (como é o nosso caso), para se testar essas conjecturas, um trabalho 

"piloto" pode ser aplicado documentando os resultados. Com base nestes dados, a 

proposta ou projeto inicial é formulado para testar hipóteses sobre “mudanças 
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significativas no raciocínio dos alunos e os meios específicos de suporte destas 

mudanças" (COBB et al., 2003, p.11 – Tradução nossa). 

Ao conduzir um design experiments buscamos, primordialmente, melhorar a 

proposta inicial testando conjecturas, avaliando seus resultados, reformulando as 

conjecturas, testando-as novamente, e assim por diante, “até que se compreenda 

profundamente a ecologia de aprendizagem estudada, que é a meta teórica da 

pesquisa” (YOKOYAMA, 2012, p.59). 

Cobb et al. (2003) destacam a importância de um registro amplo dos dados e 

de todo processo do design, de modo que sejam os mesmos usados para entender o 

fenômeno investigado durante a execução do experimento. Eles citam como fonte de 

dados: registros da “evolução das conjecturas” (COBB et al, 2003, p.12 – Tradução 

nossa) e das observações que sustentam ou questionam tais conjecturas, “produto de 

aprendizagem (como o trabalho dos alunos), os discursos em sala de aula, as 

posturas corporais e gestuais, as estruturas de tarefas e atividades, as interações 

sociais, respostas a entrevistas” (ibid., p.12 – Tradução nossa) e outros. Sendo assim, 

é fundamental a escolha da forma de coleta de dados. No caso desta investigação, foi 

feita a gravação em vídeo de todos os encontros. Além disso, não tomamos como 

base uma única técnica para construção de dados, mas usamos a combinação de 

outros cinco (05) instrumentos: questionário, entrevista, relatórios semanais dos 

participantes, registros das atividades feitas pelos participantes, percepções e 

observações da pesquisadora resultantes do convívio em sala de aula (diário de 

campo). A combinação de técnicas para construção de dados é comum nas pesquisas 

sobre formação de professores, segundo Gellert et al. (2013). 

 

2.1.2 Contexto da Pesquisa e Perfil dos Participantes 

 

Nesta pesquisa, contamos com nove (09) participantes, alunos matriculados na 

disciplina Educação Matemática Geometria. Por isso, vale destacar que os grupos dos 

alunos participantes não foram formados com o objetivo específico de investigação, 

pois os dados levantados na pesquisa foram obtidos durante o segundo semestre de 

2015, em uma turma regular do curso de Licenciatura em Matemática, em disciplina 

prevista na grade desse curso. Sendo assim, a coleta de dados aconteceu no 

cotidiano da sala de aula e a pesquisa foi conduzida de forma a favorecer a reflexão 
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dos licenciandos sobre os próprios processos de ensinar e aprender determinados 

conteúdos matemáticos (especificamente, conteúdos geométricos), incentivando-os a 

vivenciar experiências sensoriais e desenvolver a compreensão do papel de diferentes 

formas de mediação nesse processo.  

Como os alunos estavam matriculados na disciplina já mencionada, àqueles 

que concordaram em participar da pesquisa, foi apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice A), o qual esclarece o 

comprometimento da pesquisadora-professora em não utilizar os protocolos de 

pesquisa na avaliação da disciplina.  

De acordo com as informações obtidas, dos nove participantes, cinco estavam 

cursando o oitavo semestre e quatro estavam cursando o sexto semestre. Sendo 

assim, todos já tinham cursado pelo menos uma das disciplinas referentes ao 

conteúdo de Geometria (Geometria Elementar, Fundamentos de Geometria e 

Construções Geométricas) anteriores à disciplina em questão. Portanto, as atividades 

desenvolvidas não tinham como objetivo principal, a princípio, a aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos trabalhados, mas visaram oferecer oportunidades para os 

participantes refletir sobre a atual práxis educacional da geometria no ensino 

fundamental e médio. 

Outro ponto a destacar é o contexto em que esta pesquisa foi desenvolvida: o 

curso noturno de Licenciatura em Matemática de uma universidade pública no interior 

do estado do Rio de Janeiro.  

O curso tem uma carga horária total de 2850 horas distribuídas em 2530 horas 

de disciplinas obrigatórias, 120 horas de disciplinas optativas e 200 horas de 

atividades complementares. Dentre as disciplinas optativas, a única que discute 

questões sobre inclusão é Educação Inclusiva (60 horas), oferecida pelo 

Departamento de Ciências Humanas. Dentre as disciplinas obrigatórias, a única que, 

pela ementa, poderia vir a discutir inclusão em um sentido amplo seria Educação 

Matemática Etnomatemática (60 horas).  

É importante destacar também que no curso existem cinco disciplinas com o 

título “Educação Matemática” (EM), oferecidas nesta ordem, de acordo com o 

fluxograma do curso: EM Etnomatemática, EM Geometria, EM Álgebra e Análise, EM 

Probabilidade e Estatística, EM Modelagem. Essas disciplinas foram criadas para que 

se abrisse um espaço para discutir com o licenciando o ensino e a aprendizagem dos 
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conteúdos destas áreas. Consideramos que estas disciplinas sejam uma oportunidade 

para inserir na discussão aspectos da matemática inclusiva ou da Educação Inclusiva 

e, por isso, escolhemos a disciplina EM Geometria para desenvolver nossa pesquisa. 

 

2.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Nesta pesquisa foi utilizada uma combinação de cinco instrumentos para a 

construção dos dados: questionário dado aos participantes no início do curso, relatório 

semanal de cada participante, protocolos das atividades, diário de campo da 

pesquisadora, entrevistas e gravações em vídeo de cada momento de intervenção.  

A seguir, descrevemos detalhadamente cada um desses instrumentos. 

 

2.2.1 Questionário Inicial  

 

No início do curso da disciplina, os licenciandos foram solicitados a responder 

um questionário (Quadro 1), cujo objetivo era fazer um levantamento de informações 

iniciais sobre os mesmos a respeito de: motivação de escolha por este curso de 

graduação, como entendiam a aprendizagem matemática, se tinham alguma 

experiência com alunos com deficiência em turma regular e qual o nível de confiança 

para trabalhar com este público, o que entendiam por educação inclusiva e como 

deveria ser sua formação na perspectiva da inclusão. 
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Quadro 1 – Questionário aplicado aos participantes no início do curso da disciplina 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

As respostas e análises das mesmas se encontram no capítulo seguinte. 

 

2.2.2 Relatório Semanal 

 

Com o objetivo de ter registrado, também por escrito, as impressões dos alunos 

em relação aos temas tratados no curso e, especificamente, nas atividades de 

pesquisa; e, além disso, levantar as perspectivas dos licenciandos em relação ao 

ensino e a aprendizagem de pessoas com deficiência, solicitamos aos alunos que 

apresentassem um relatório semanal. Optamos por esta frequência de apresentação, 

pois as aulas eram em dois dias seguidos da semana.  

Para análise dos dados, vamos considerar apenas os relatórios referentes às 

semanas em que foi aplicada alguma atividade de pesquisa, conforme indicado no 

cronograma apresentado anteriormente (Tabela 3). O modelo deste relatório foi 

inspirado no Relatório-Avaliação exigido na disciplina Tendências em Educação 

Matemática, ministrada pelo prof. Dr. Ubiratan D’Ambrósio, no curso de Pós-

Graduação de Universidade Anhanguera de São Paulo. O quadro abaixo ilustra o 

modelo utilizado nesta pesquisa. 

QUESTIONÁRIO 
 

1) Por que você escolheu o curso de Licenciatura em Matemática?  
2) Na sua opinião, todos os alunos aprendem Matemática da mesma forma? 
3) Você já teve colegas em sala de aula que tivesse alguma necessidade especial? Se sim, então 

responda aos subitens desta pergunta; caso contrário, passe direto para o item 4. 
 

a. Comente como era a ação do professor de matemática com relação a inclusão desses alunos. 
b. Como era a relação com os outros alunos da turma, ou seja, como a turma lidava com a inclusão 

desses alunos com dificuldades? 
c. Esses alunos com necessidades especiais participavam e interagiam com as atividades 

propostas pelo professor? 
d. Você acredita que eles puderam aprender matemática?   

 
4) Que conteúdos matemáticos você acredita ser difícil de trabalhar com alunos com deficiências?  
5) O que você entende por educação inclusiva? 
6) Atualmente, como você se sente para atuar em salas regulares em um contexto inclusivo?  
7) O que você considera importante na sua formação para auxiliar às suas práticas e possibilitar 

que você atue em um contexto mais inclusivo nas classes regulares? 
8) Em sua opinião, as tecnologias (digitais ou não) podem auxiliar no ensino da Matemática, em 

especial no ensino da Geometria, tornando-a mais inclusiva? Se sim, de que maneira? Se não, 
qual seria o papel destes recursos na escola? 
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Quadro 2 – Relatório Semanal 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

2.2.3 Atividades desenvolvidas: cenários para reflexão sobre educação matemática 

inclusiva 

 

Nesta investigação, propomos desenvolver e aplicar cenários para reflexão 

sobre educação matemática inclusiva. Esses são cenários voltados para os futuros 

professores e compostos por um conjunto de tarefas e questões que os levam a refletir 

sobre o ensino e a aprendizagem matemática dos alunos com deficiência, de modo a 

favorecer a reflexão quanto aos caminhos de aprendizagem desses alunos e a 

produzir um novo olhar dos participantes às diferentes formas de mediação para a 

aprendizagem matemática. 

Usamos quatro cenários para reflexão que serão indicados por Tipo I, Tipo II e 

Tipo III. 

 

2.2.3.1 Cenários para reflexão sobre educação matemática inclusiva Tipo I 

 

A elaboração do cenário para reflexão sobre educação matemática inclusiva 

Tipo I foi uma adaptação da Atividade 1 desenvolvida por Healy, Nardi e Fernandes 

(2015) e baseada no artigo de Fernandes e Healy (2010).  

A partir deste artigo, organizamos a Atividade 1 desta investigação, criando 

uma aula imaginária de matemática numa turma do 1º ano do ensino médio, na qual 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA GEOMETRIA         SEMESTRE: 2.2015 
 

RELATÓRIO da semana nº _____  
 

NOME DO ALUNO:   
TEMA DA AULA: 
DATAS DA AULA: 
 
SÍNTESE DA AULA: (No máximo 30 linhas) 
 
 
COMENTÁRIOS, SUGESTÕES e QUESTÕES DO ALUNO: (Não há limitação de espaço ou linhas. 
Esse é o seu trabalho, no qual você vai falar de suas preferências, gostos e desgostos, de suas dúvidas 
e sugestões de temas a serem tratados) 
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participavam quatro alunos cegos: Leandro (14 anos) e Fábio (16 anos); Caio (17 

anos) e Marcos (18 anos)4.  

A professora da turma fictícia deveria trabalhar os conteúdos de área e 

perímetro de figuras planas e, para isso, inicialmente conversa com os alunos para 

saber as concepções de cada um sobre os conceitos a serem abordados. Os 

licenciandos foram convidados a analisarem matematicamente as respostas dadas 

pelos alunos cegos, sem que julgassem como certo ou errado; e, no papel de 

professor, responderem qual descrição de área e perímetro eles ofereceriam a estes 

alunos. 

Quadro 3 – Parte 1 da Atividade 1 (Tipo I) 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Em seguida, na mesma atividade, são apresentados a ferramenta utilizada para 

o estudo dos conteúdos em questão (Figura 4) e um diálogo entre a professora (da 

turma fictícia) e o aluno Fábio sobre o cálculo da área e perímetro das figuras menores 

propostas na ferramenta. Neste diálogo, o aluno Fábio oferece uma estratégia para 

encontrar a resposta e os licenciandos são novamente convidados a avaliar esta 

estratégia, observando as intervenções da professora na condução da tarefa e a 

influência da ferramenta material. 

                                                             
4 É importante destacar que embora as falas e ações dos alunos tenham sido discutidas no contexto 
de uma turma imaginária, os dados não são imaginários e foram coletados nas pesquisas descritas 
por Healy e Fernandes (2011). 

ATIVIDADE 1  
 

Numa escola pública do ensino médio, uma professora tem como desafio ensinar geometria 
numa turma do 1º ano. Mais especificamente, o conteúdo era conceito de área e perímetro de 
figuras planas. No entanto, na sua turma tem quatro alunos cegos: Leandro (14 anos) e Fábio (16 
anos); Caio (17 anos) e Marcos (18 anos).  

Inicialmente, a professora conversou com os alunos para investigar as concepções de cada 
um sobre os conceitos a serem abordados. Veja abaixo o que estes quatro alunos responderam. 

Fábio: Perímetro é toda a extensão da figura. Área é o espaço interno. 
Leandro: Perímetro é todos os lados. É o contorno da figura. Área é o espaço interno. 
Caio: Perímetro seria o comprimento da figura. Área seria toda a extensão da figura. 
Marcos: Área é o tamanho e perímetro é a volta. 

 
1) A professora percebeu que os conceitos de área e perímetro não eram novos aos alunos. Na sua 
opinião, quais propriedades matemáticas estão destacadas nas falas dos alunos?  
 
2) Qual a descrição de área e perímetro que você ofereceria para os alunos desta turma? 
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Figura 5 – Prancha usada como ferramenta para estudo de área e perímetro 
Fonte: FERNANDES; HEALY, 2010, p.1119 

 

Quadro 4 – Parte 2 da Atividade 1 (Tipo I) 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Na sequência, a professora da turma fictícia, com o intuito de conduzir a um 

método geral para o cálculo da área e do perímetro de quadriláteros, propõe a 

seguinte tarefa: “Se tivéssemos um retângulo com lados 5 e 8, qual seria sua área e 

seu perímetro?”. Cabe ressaltar que na ferramenta utilizada pelos alunos deficientes 

visuais, as figuras que representavam os retângulos não tinham essas medidas. Os 

ATIVIDADE 1 
(...) 

 
A seguir, a professora pediu a cada um que escolhesse uma das formas menores preenchidas com 
pequenos cubos. Assim, o quadrado e retângulo menores foram compostos por 16 e 24 cubos 
respectivamente. A tarefa foi proposta da seguinte maneira: A ideia deste exercício é calcular a área 
e o perímetro dessas figuras. Essas duas (quadrado e retângulo menores) já estão preenchidas. 
Vamos ver se vocês conseguem calcular o perímetro e a área de todas elas. 
 
À medida que os alunos trabalham explorando a ferramenta para calcular a área e o perímetro das 
figuras propostas, acontece o seguinte diálogo entre a professora e Fábio. 

Fábio: Contando os quadradinhos é 4 por 4. O perímetro é 16. 
Professora: E a área? Como você calcularia a área? 
Fábio: Eu não sei. 
Professora: Você me disse que a área é todo espaço. E todo espaço aí está preenchido por 
esses quadradinhos. Como você pode saber a área composta por todos esses quadradinhos? 
Fábio:  Só se for contando (indicando sucessivamente alguns cubos que preenchiam o 
quadrado). Aí, no caso, teria 16. 
Professora: 16 seria a área, e o perímetro? 
Fábio: Eu achei que era 16. 
Professora: Mas é a mesma coisa o perímetro e a área? 
Fábio: O perímetro é o contorno da área. 

 
3) Comente sobre as estratégias de Fábio para encontrar a resposta do problema proposto, 
relacionando com a descrição original dele. 
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alunos com deficiência visual do cenário tinha à disposição somente pequenos cubos 

de madeira e réguas adaptadas. 

Destacamos, na Atividade 1, a solução apresentada pelo aluno Leandro, 

exibida em um vídeo, que tem uma duração de 1 minuto e 5 segundos, cedido pelo 

grupo de pesquisa “Rumo à Educação Matemática Inclusiva”5. Abaixo, segue a 

transcrição e algumas cenas do vídeo para melhor compreensão da atividade como 

um todo. 

Quadro 5 – Transcrição do trecho do vídeo exibido na Atividade 1 (Tipo I) 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            (a)           (b) 

Figura 6 – Leandro, com a figura no formato L, calculando a área (a) e completando o 
retângulo imaginário (b) 

 

Após assistir ao vídeo, os participantes, novamente no papel de professor, 

observaram as interações do aluno Leandro com a professora e com a ferramenta 

                                                             
5 Maiores informações sobre este grupo estão disponíveis no site www.matematicainclusiva.net.br.  

Leandro: Fiz uma carreirinha de 8 e uma carreirinha de 5 (gesticulando sobre a mesa as carreiras 
horizontal e vertical), porque é um retângulo, né? 

 Se aqui tem 8 e aqui, nesta carreira, tem 5, então, aqui também tem 8 e aqui também tem 5 
(apontando os outros lados do retângulo imaginário) ... 

 Agora você precisa completar aqui, completar dentro ... 

(Enquanto a professora conversava com o outro aluno, Leandro posiciona na mesa os cubos de 
madeira formando uma figura em formato de L e faz os cálculos gesticulando uma contagem com 
os dedos – Figura 5a) 

 Já cheguei! Acho que é 40. 

Professora: Por que? 

Leandro: Por que, daí, é como se eu tivesse completando a linha... Aí eu fiz 8 vezes 5 (gesticulando 
sobre a mesa as linhas a completar – Figura 5b) 
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material disponível, procurando analisar a matemática envolvida na estratégia deste 

aluno. 

Quadro 6 – Parte 3 da Atividade 1 (Tipo I) 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Para finalizar a Atividade 1, são colocadas algumas questões para reflexão dos 

licenciandos sobre o papel da ferramenta material utilizada pela professora da turma 

fictícia e das intervenções da mesma durante a atividade.  

 

Quadro 7 – Parte final da Atividade 1 (Tipo I) 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

No Apêndice B é possível encontrar a Atividade 1 na íntegra. 

A escolha do episódio desta atividade exibida em vídeo seguiu os critérios 

estabelecidos por Healy, Nardi e Fernandes: 

 

ATIVIDADE 1 
(...) 
 
5) Na sua opinião qual foi o papel do material para o desenvolvimento da atividade e nas descrições 
dadas pelo aluno. 
 
6) Qual o papel das intervenções do professor ou qual a influência das escolhas feitas pelo professor 
na condução da atividade? 
 
7) Já teve alguma experiência de ensinar geometria a um aluno cego ou com alguma outra 
deficiência? 
 
8) Se pudesse dar uma nota, de 1 a 10, para seu nível de confiança em ensinar geometria para um 
aluno com deficiência, qual seria? Justifique. 
 
9) Na sua opinião, quais os desafios encontrados para incluir alunos com deficiência nas turmas 
“regulares”? 

ATIVIDADE 1 
(...) 
 
Para conduzir a um método geral para o cálculo da área e do perímetro de quadriláteros, a 
professora propõe a seguinte tarefa: Se tivéssemos um retângulo com lados 5 e 8, qual seria sua 
área e seu perímetro? Desta vez, eles não tinham a representação tátil de um retângulo preenchido 
por cubos ou uma representação pictórica com as respectivas medidas dos lados. Tinham somente 
acesso aos cubos e as réguas. Veja como Leandro resolve a questão. 
 

VÍDEO: ÁREA E PERÍMETRO 
 

4) Como você agiria em relação à solução dada por Leandro? 
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Nosso intuito foi selecionar episódios representativos de práticas 
matemáticas associadas com formas particulares de interagir com o mundo, 
ou seja, práticas de pessoas que veem com suas mãos e seus ouvidos, que 
falam com suas mãos, cujas memórias visuais são mais eficazes que suas 
memórias verbais ou, parafraseando Smith et al. (2009), que têm outras 
“formas interessantes de estar vivos” (p. 253). Para a seleção desses 
episódios optamos ainda por escolher aqueles que mostrassem estratégias 
interessantes matematicamente, mas que não são convencionais. (HEALY; 
NARDI; FERNANDES, 2015, p. 4-5) 

 

 

O propósito deste tipo de cenário é fazer com que os participantes se envolvam 

com situações que se aproximam das que ocorrem na prática, e por acreditar que o 

uso destes cenários poderá oferecer oportunidades para que os participantes reflitam 

sobre situações específicas que podem acontecer em uma sala de aula, favorecendo 

“a emergência de suas perspectivas mais do que simplesmente responder a questões 

de natureza teórica e descontextualizada” (HEALY; NARDI; FERNANDES, 2015, p.5).  

A análise e avaliação deste cenário para reflexão foi feita, primeiramente, de 

forma individual e por escrito e, em seguida, o cenário foi discutido em grupo.  Após 

essa discussão, passamos à leitura e análise artigo no qual esta atividade foi baseada, 

para um maior aprofundamento de pontos teóricos básicos para esta pesquisa. 

A Atividade 1 (análise e avaliação do cenário para reflexão e discussão das 

questões) e discussão do artigo citado foram desenvolvidas durante 4 aulas do curso 

(conforme exposto no cronograma – Tabela 3), com, aproximadamente, duas horas 

de duração cada uma e em cada aula foi feita a filmagem em vídeo. 

Sendo assim, nesse cenário para reflexão Tipo I (Atividade 1), o vídeo foi usado 

conforme aponta Gellert et al. (2013): “tanto como base para envolvimento dos 

participantes para um aspecto integrante do projeto de pesquisa e quanto para 

fornecer dados para os estudos” (p.340 – Tradução nossa).  

 

2.2.3.2 Cenários para reflexão sobre educação matemática inclusiva Tipo II 

 

Nos cenários para reflexão  sobre educação matemática inclusiva Tipo II, os 

participantes trabalharam em grupos para resolver um problema de matemática, 

especificamente de geometria, sendo privados artificial e temporariamente de um de 

seus canais sensoriais e/ou de comunicação.  
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O objetivo deste tipo de cenário é provocar reflexões sobre diferentes formas 

de interação e diferentes formas de mediação para a aprendizagem. Queremos deixar 

claro que não tínhamos a pretensão de fazer os participantes assumirem o papel de 

uma pessoa com deficiência, mas, sim, que vivessem a experiência de fazer 

matemática sem acesso a um de seus recursos corporais. Acreditamos que essa 

experiência pode motivar reflexões sobre como os recursos corporais podem ser 

empregados de diferentes formas, ou seja, pode dar oportunidade aos futuros 

professores experimentarem a sensibilidade em relação a formas de ver, ouvir e sentir, 

conforme descrito por Healy e Powell (2013); e, assim, possam, quando no exercício 

da prática profissional, saber fazer escolhas didáticas que não limitem as chances dos 

seus alunos com ou sem deficiência, conforme exposto anteriormente por Zeichner. 

Consideramos também que este tipo de cenário possa fazer com que os 

participantes voltem sua atenção para outras formas de fazer matemática que diferem 

das formas comumente usadas, ou seja, que os participantes percebam diferentes 

“caminhos de acesso para o desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1997b, p.16). 

Os cenários para reflexão sobre educação matemática inclusiva Tipo II foram 

divididos em duas atividades: Atividade 2 e Atividade 3.  

A Atividade 2 consta de uma tarefa de Geometria referente ao Ensino 

Fundamental, que deve ser resolvida com o auxílio do software GeoGebra. Esta tarefa 

foi desenvolvida originalmente por Healy (2002) e adaptada para esta pesquisa. O 

conteúdo escolhido para esta atividade foi simetria e a sua elaboração foi um processo 

mais longo, comparado com a Atividade 1.  

Escrevemos uma primeira versão e convidamos quatro alunos, bolsistas do 

Projeto de Desenvolvimento Acadêmico6, do qual a pesquisadora era a orientadora, a 

se submeterem à aplicação da mesma. Estes bolsistas também tomaram ciência e 

concordaram com o TCLE.  

Foram formadas duas duplas e em cada grupo, um ficava temporariamente 

sem a mobilidade das mãos (colocando as mãos para trás do corpo durante a 

atividade) e o segundo componente podia ver e mexer com as mãos, mas não podia 

                                                             
6 Título do projeto: “O desenvolvimento do pensamento inclusivo na formação do professor de 

matemática”, submetido e aprovado pela Coordenação de Apoio Social (CAS) da Pró-reitoria de 
Assuntos Estudantis (PROAES) da Universidade Federal Fluminense. 
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falar. Após a execução e discussão da tarefa e das questões, os bolsistas sugeriram 

algumas mudanças.  

Efetuamos essas mudanças, e, em seguida, convidamos outros dois alunos 

voluntários para realizarem a atividade com as mesmas restrições, acrescentando que 

o componente que podia ver e mexer com as mãos, agora, não podia falar nem 

escrever para se comunicar. Essa mudança tem como objetivos chegar um pouco 

mais próximo à condição de uma pessoa com deficiência auditiva e levar o participante 

a buscar outra forma de comunicação que não seja a escrita ou a fala, considerando 

o fato de que um pessoa com deficiência auditiva geralmente não tem boa escrita. 

Além de discutirmos as respostas da tarefa e das questões, estes voluntários, 

consideraram que o texto da atividade estava claro. Então, decidimos aplicar a 

Atividade 2 na turma de Educação Matemática Geometria. A versão final desta 

atividade é dada abaixo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 8 – Versão final da Atividade 2 (Tipo II) 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Para a aplicação da Atividade 2 com os licenciandos foram formados grupos 

de três alunos para resolverem a tarefa. As restrições para dois componentes do grupo 

eram as mesmas estipuladas para os voluntários, enquanto o terceiro componente 

ATIVIDADE 2  
 

Esta atividade deve ser realizada em grupo de três componentes. Um dos componentes do grupo 
(A) vai perder temporariamente a mobilidade das mãos (colocando as mãos para trás do corpo 
durante a atividade).  
Um segundo componente do grupo (B) pode ver e mexer com as mãos, mas não pode falar e nem 
escrever. 
O terceiro componente do grupo (C) é o observador, vai anotar e/ou vai filmar os outros. 
 
A tarefa dos componentes A e B é descobrir, com o auxílio do software GeoGebra, quais 
quadriláteros são possíveis construir por meio de uma reflexão de um triângulo qualquer 
usando como eixo de simetria um dos seus lados. 
 
Assim que a tarefa for concluída, A, B e C têm uma pequena discussão sobre como as restrições 
influenciaram suas estratégias, seguindo as questões abaixo. 

1) Quais foram as suas impressões ao resolver a questão com as restrições estipuladas? Qual 
foi a sensação? Quais foram as estratégias que vocês usaram para resolver a questão? 

2) Como seria resolver a mesma questão com as mesmas restrições no ambiente papel e 
lápis? E sem as restrições? 

3) Na sua opinião qual foi o papel do software para o desenvolvimento da atividade? 
4) Quais as propriedades ou conceitos matemáticos envolvidos nesta atividade? 
5) Como proporcionar acesso a esta atividade para um aluno cego? 

Em seguida, todo o grupo se une para compartilhar ideias e reflexões. 
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era o observador com a responsabilidade de anotar e/ou filmar a atuação dos outros, 

sem interferir na interação dos mesmos.  

Após a execução da tarefa, passamos à discussão e reflexão sobre a 

desenvolvimento da atividade, através das questões ao final da mesma, e, em 

seguida, passamos à discussão do artigo de Fernandes e Healy (2007a) para melhor 

elucidação dos pontos teóricos importantes nesta pesquisa. 

A aplicação desta atividade e a discussão do artigo citado duraram três aulas 

do curso, com, aproximadamente, duas horas de duração cada uma e todos os 

encontros foram filmados. 

A Atividade 3 é semelhante à atividade anterior, mas os conteúdos de 

Geometria foram do ensino médio: Princípio de Cavalieri e volume de pirâmide. A 

primeira tarefa dessa atividade, referente ao Princípio de Cavalieri, foi inspirada no 

vídeo “3, 2, 1 Mistério” da série “Matemática na Escola” desenvolvido pela UNICAMP 

e disponível em www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1040.  

A primeira versão da Atividade 3 foi aplicada aos quatro bolsistas que 

participaram da elaboração da Atividade 2, divididos em duas duplas: uma dupla fez 

a tarefa referente ao Princípio de Cavalieri e a outra dupla, a de volume da pirâmide.  

Para a primeira tarefa (sobre o Princípio de Cavalieri), usamos como 

ferramenta, dois conjuntos de 20 placas de emborrachado (Etil Vinil Acetato – E.V.A.): 

um conjunto tinha placas de mesmo formato (quadrangular) e mesmo tamanho (10 

cm de lado) e o outro conjunto tinha placas de mesmo formato (quadrangular) e 

tamanhos diferentes (Figura 6). A dupla recebeu os dois conjuntos ao mesmo tempo 

para realizarem esta tarefa. 

 

   

 

 

 

 

 

(a) – Placas de EVA                         (b) – Placas de EVA 
de mesmo formato e tamanho     de mesmo formato e tamanhos diferentes 

 
Figura 7 – Primeira versão da ferramenta utilizada para o estudo do Princípio de Cavalieri 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

http://www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1040
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O objetivo era que cada componente construíssem um sólido diferente: um 

construísse uma representação de um paralelepípedo e o outro, uma representação 

de pirâmide de base quadrada. Em seguida, um tinha que descrever para o outro o 

sólido que construiu, sem usar seus nomes matemáticos, apenas as características 

do sólido; e, depois, um deveria decidir qual sólido tem o maior volume e o outro, 

decidir qual tem o menor volume, explicando sua decisão para o colega. Durante a 

execução, os bolsistas resolveram construir juntos os sólidos, o que tornou sem 

sentido o item desta tarefa referente a descrição do sólido construído, conforme 

ilustrado no quadro abaixo. 

 

Quadro 9 – Primeira versão tarefa I da Atividade 3 (Tipo II) 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Para a tarefa II, referente ao estudo do volume da pirâmide, construímos um 

material composto por três pirâmides de base triangular (feitas de papel cartão) de 

mesmo volume e um recipiente (feito de acetato) em formato de prisma triangular, 

onde cabiam as três pirâmides encaixadas de forma adequada. Cada pirâmide foi 

confeccionada com uma textura diferente: uma tinha textura lisa, outra tinha textura 

crespa e a terceira, textura “furada”. As figuras abaixo ilustram estas ferramentas. 

 

  

 

 

 

 

        (a) – Pirâmides de texturas diferentes                                          (b) – Prisma triangular  

 

ATIVIDADE 3 
 

I. Você tem um conjunto de placas de EVA com o mesmo formato: todas têm a forma de um 
quadrilátero. Construa sólidos diferentes usando 20 placas.  

a) Quais sólidos você conseguiu construir? 
b) Como você descreveria os sólidos construídos (sem usar seus nomes matemáticos) para o seu 

colega que não está vendo e não pode manipular as placas?  
c) Separe os sólidos construídos por grupos.  
d) Imagine que você e seu colega são sócios de uma fábrica de embalagens. Um terá que escolher 

o formato da embalagem, dentre os sólidos construídos, para obter o maior volume. Seu colega 
deverá escolher o formato da embalagem, dentre os sólidos construídos, para obter o menor 
volume. Justifique ou explique a sua decisão um para o outro.  
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    (c) – As três pirâmides compondo o prisma triangular 

Figura 8 – Ferramenta para o estudo do volume de pirâmide 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

 

Os alunos tinham que comparar o volume das pirâmides de texturas crespa e 

lisa, depois das pirâmides de texturas “furada” e lisa, para, em seguida, comparar o 

volume das três pirâmides. Depois deveriam preencher o recipiente em formato de 

prisma triangular com as três pirâmides e determinar o volume de cada pirâmide, 

considerando o volume do prisma. 

É importante esclarecer que para a resolução da Tarefa II, o participante 

deveria usar o princípio explorado na tarefa anterior, qual seja, que se dois sólidos, 

que possuem base com mesma área e tem a mesma altura, então estes sólidos tem 

o mesmo volume. 

No quadro abaixo está ilustrado a primeira versão da segunda tarefa da 

Atividade 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro 10 – Primeira versão da tarefa II da Atividade 3 (Tipo II) 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Após a execução das tarefas e discussão das questões finais da Atividade 3, 

os bolsistas sugeriram algumas mudanças: a primeira tarefa foi desdobrada em duas, 

ATIVIDADE 3 
 

II. Agora você tem em mãos três pirâmides de base triangular e um recipiente em formato de prisma 
triangular. Em relação às pirâmides, uma tem textura lisa, outra tem textura “furada” e a terceira 
tem textura crespa.  

a) Compare o volume da pirâmide lisa com a pirâmide crespa. O que você conclui? Justifique. 
b) Compare o volume da pirâmide “furada” com a pirâmide crespa. O que você conclui? Justifique. 
c) O que você pode afirmar sobre o volume das três pirâmides? 
d) Preencha o interior do prisma triangular com as pirâmides. O que você pode concluir sobre o 

volume de cada uma das pirâmides? 
e) Considerando que o volume de um prisma é dado pelo produto da área de base pela altura do 

mesmo, como determinar o volume de uma pirâmide cuja base tem área igual a base de um 
prisma?  
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os conjuntos de placas de EVA passaram a ser quatro e as questões foram mais 

detalhadas; a segunda tarefa passou a ser a terceira tarefa da atividade e alteramos 

o nome dado à textura das pirâmides (a textura crespa tornou-se textura de pano e a 

textura “furada” tornou-se textura crespa). 

Como a primeira tarefa sofreu mais alterações e para verificar se essas 

alterações atendiam aos nossos objetivos, aplicamos a segunda versão da tarefa I a 

dois alunos voluntários e, novamente, os alunos tinham seus olhos vendados. Estes 

voluntários também tomaram ciência e concordaram com o TCLE. 

Cada aluno recebeu um sólido formado por 20 placas de EVA empilhadas de 

mesmo tamanho e formato, sendo que um sólido representava um paralelepípedo reto 

retângulo retângulo e o outro, um paralelepípedo oblíquo. O aluno A, com o 

paralelepípedo reto retângulo, tinha que descrever para o aluno B o sólido que 

recebeu para que este pudesse construir o mesmo objeto com as placas que tinha 

recebido. Em seguida, ambos deveriam calcular o volume do paralelepípedo reto 

retângulo. Depois, o aluno B, que tinha recebido o paralelepípedo oblíquo inicialmente, 

deveria voltar a formar este objeto com as placas e descrever para o aluno A o sólido 

que recebeu. O aluno A deveria construir o sólido com as descrições oferecidas. 

Finalizando esta tarefa, os alunos deveriam decidir: A) se era possível transformar um 

sólido em outro sem desmontar as placas; B) se era possível construir outros objetos 

com o mesmo número de placas; e, C) se a transformação de um sólido em outro 

alterava o volume do sólido. No quadro abaixo, temos ilustrado a segunda versão da 

primeira tarefa da Atividade 3. 
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Quadro 11 – Segunda versão da tarefa I da Atividade 3 (Tipo II) 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

A tarefa II era semelhante à tarefa I com a diferença de que as placas de EVA 

tinham mesmo formato e tamanhos diferentes, e não solicitamos o cálculo do volume 

do sólido. Veja no quadro abaixo a segunda tarefa da Atividade 3. 

 

Quadro 12 – Segunda versão da tarefa II da Atividade 3 (Tipo II) 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Após a execução da tarefa I pelos voluntários, verificamos que a atividade 

estava pronta para ser aplicada aos licenciandos do curso. Os participantes, então, 

foram divididos em grupos de três componentes: dois ficaram com os olhos vendados 

ATIVIDADE 3 
 

I. Cada um dos alunos A e B recebeu um material: o aluno A recebeu um objeto e o aluno B 
recebeu várias placas de EVA que tem o mesmo formato e tamanho. 
 

a) Após uma exploração tátil, o aluno A deve descrever seu objeto para o aluno B com o maior 
número possível de características, sem usar o nome matemático do sólido.   

b) O aluno B vai construir o mesmo objeto a partir da descrição do seu colega e dar o nome 
matemático deste sólido. 

c) Sabendo que cada placa representa um quadrado cujo lado mede 10 cm e que a espessura da 
placa é 0,2 cm, vocês devem calcular o volume deste sólido. 

d) O aluno B agora tem um objeto diferente em suas mãos. Ele deve descrever seu objeto para o 
aluno A com o maior número possível de características, sem usar o nome matemático do sólido. 

e) O aluno A vai construir o mesmo objeto a partir da descrição do seu colega e dar o nome 
matemático deste sólido. 

f) É possível transformar este sólido no outro sem desmontar as placas? Vocês acham que é 
possível transformar em outros sólidos? Em caso afirmativo, quais seriam?  

g) Quando você transformou o sólido dado em outro, o que aconteceu com o volume? Justifique 
sua resposta. 

ATIVIDADE 3 
 

II. Agora cada um dos alunos A e B recebe algo diferente em suas mãos: o aluno B recebeu um 
objeto diferente do anterior e o aluno A recebeu várias placas de EVA que tem o mesmo 
formato, mas tamanhos diferentes. 
 

a) Após uma exploração tátil, o aluno B deve descrever seu objeto para o aluno A com o maior 
número possível de características, sem usar o nome matemático do sólido.    

b) O aluno A vai construir o mesmo objeto a partir da descrição do seu colega e dar o nome 
matemático deste sólido. 

c) O aluno A agora tem um objeto diferente em suas mãos. Ele deve descrever seu objeto para o 
aluno B com o maior número possível de características, sem usar o nome matemático do sólido. 

d) O aluno B vai construir o mesmo objeto a partir da descrição do seu colega e dar o nome 
matemático deste sólido. 

e) É possível transformar este sólido no outro sem desmontar as placas? Vocês acham que é 
possível transformar em outros sólidos? Em caso afirmativo, quais seriam? 

f) Quando você transformou o sólido dado em outro, o que aconteceu com o volume? Justifique 
sua resposta. 
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e executavam as tarefas e o terceiro componente fazia a leitura das questões. Cada 

grupo que executou esta atividade foi filmado. No Apêndice C encontra-se a versão 

final da Atividade 3 na íntegra.  

 

2.2.3.3 Cenários para reflexão sobre educação matemática inclusiva Tipo III 

 

Tomando como base a resposta de um dos licenciandos para uma das 

perguntas na Atividade 1 (Na sua opinião, quais os desafios encontrados para incluir 

alunos com deficiência nas turmas “regulares”?), resolvemos elaborar uma atividade 

extra, que denominamos cenário para reflexão sobre educação matemática inclusiva 

Tipo III composto pela Atividade 4.  

A diferença neste cenário é que os licenciandos não analisaram a interação de 

aluno com deficiência resolvendo algum problema matemático, nem eles mesmos 

resolveram alguma tarefa de conteúdo matemático; eles foram convidados a 

responder: o que seria necessário alterar nas estruturas escolares para que a escola 

se tornasse mais inclusiva ou quais as características que deveriam ter uma nova 

escola inclusiva? Poderiam falar sobre avaliação, currículo, verbas, etc., ou seja, 

qualquer aspecto dentro e fora da sala de aula. 

Não havia uma resposta correta para esta pergunta, mas tínhamos como 

objetivo que os participantes entendessem que todos os alunos são diferentes e, por 

isso, a escola deve incluir a todos. Portanto, a escola deve produzir “novas formas de 

participação da pessoa na sociedade” (DAINEZ; SMOLKA, 2014, p.1097). “Que novas 

formas são essas?” – era o que eles deveriam imaginar para responder. 

Veja no quadro abaixo a Atividade 4. 
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Quadro 13 – Cenário para reflexão sobre matemática inclusiva Tipo III – Atividade 4 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Esta atividade durou uma aula do curso (entre 1 hora e 30 minutos e 2 horas) 

e não foi filmada. Temos apenas os registros escritos dos alunos. 

 

2.3 Procedimentos para análise de dados 

 

Nesta pesquisa, os dados são provenientes, principalmente, das gravações em 

vídeo e dos registros escritos dos licenciandos durante a aplicação das atividades e 

dos relatórios semanais. Então, buscamos, na literatura científica, um modelo que nos 

auxiliasse na análise desses dados. 

Em relação aos dados de vídeo, especificamente, nos inspiramos no modelo 

analítico apresentado por Powell, Francisco e Maher (2004), que é dividido em fases. 

Na fase 1 (Observação dos dados dos vídeos), assistimos várias vezes o vídeo 

apenas para nos familiarizarmos. Na fase 2 (Descrição dos vídeos), descrevemos tudo 

o que ocorreu durante a realização das tarefas, sem interpretações ou inferências, 

codificando as situações no tempo para melhor localização de episódios importantes. 

Esta fase é necessária para conhecermos os vídeos nos mínimos detalhes e as 

descrições resultantes estão nos apêndices D, F a N. Na fase 3 (Identificação dos 

eventos críticos), tendo a descrição em mãos, revemos o vídeo para identificar 

episódios que demonstraram “uma significativa ou contrastante mudança em relação 

a uma compreensão prévia, um salto conceitual em relação a uma concepção 

anterior” (POWELL; FRANCISCO; MAHER, 2004, p.103). A fase 4 (Codificação) teve 

como objetivo identificar os temas que categorizam as reflexões e que nos auxiliam a 

ATIVIDADE 4 
 Na primeira atividade que desenvolvemos, quando foi perguntado sobre os desafios 
encontrados para incluir alunos com deficiência na turmas “regulares”, Betinho deu a seguinte 
resposta: “O desafio encontrado para incluir alunos com deficiência nas turmas regulares é se 
adpatar às necessidades especiais do aluno para que (este) consiga superar as dificuldades...”.  

Podemos considerar ainda que pesquisadores do Grupo Diferença, Inclusão e Educação 
Matemática da SBEM argumentam que as maiores obstáculos para este processo são de natureza 
institucional e não individual. Isto é, tem mais a ver com as estuturas escolares que com a 
diversidade de alunos sujeitos a eles. 
 Suponha que você tenha a possibilidade de mudar todas as estruturas escolares, sem 
pensar na disponibilidade financeira da instituição ou do governo, como seria uma sala de aula 
inclusiva? Como você faria a adaptação citada acima? Suponha que você tenha a possibilidade de 
mudar o que quiser e o que seja necessário (currículo, avaliação, organização escolar, verbas, etc), 
como você faria? 
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interpretar nossos dados, fundamentados em nossa perspectiva teórica e orientados 

pelas questões de pesquisa. Em seguida, na fase 5 (Composição da narrativa), 

elaboramos uma narrativa, organizando os eventos críticos segundo a codificação 

feita na fase anterior. Por isso, Powell e Silva (2015) afirmam que esta fase engloba 

todas as anteriores e é resultado de olharmos para as partes e considerarmos “o todo 

e vice-versa” (POWELL; SILVA, 2015, p.45). 

É importante destacar que na fase 4, procuramos, no primeiro momento, 

categorizar as reflexões dos participantes através da perspectiva vygotskyana 

(principalmente mediação) e da perspectiva de Zeichner. Entretanto, ao longo da 

nossa análise, ampliamos esta categorização, incluindo as categorias que emergiram 

dos dados e que estão relacionadas com os temas estabelecidos por Nardi et al. 

(2016). 

 

1) Valorização e Sensibilidade: como o participante valorizou e se sensibilizou 

com a contribuição do aluno com deficiência e como ele encarou os caminhos 

alternativos resultantes da restrição imposta de comunicação durante as 

tarefas; 

2) Possibilidades e limitações institucionais: quais possibilidades e limitações 

institucionais o participante identificou como importantes para o ensino dos 

alunos incluídos durante e após o desenvolvimento das tarefas; 

3) Ressignificação do ensino e da aprendizagem: evidência de reconsideração 

do participante sobre estratégias matemáticas diversificadas e práticas 

pretendidas considerando o envolvimento nas tarefas. 

 

Através dessa categorização, temos como objetivo tentar classificar os tipos de 

reflexões que emergem quando os participantes falam sobre o ensino e a 

aprendizagem de alunos com diferentes deficiências. 

Sendo assim, nos próximos capítulos apresentamos, analisamos e discutimos 

dos dados obtidos através dos instrumentos anteriormente citados, seguindo os 

modelos expostos acima e a perspectiva dos aportes teóricos adotados.  
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CAPÍTULO 3  

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS – QUESTIONÁRIO 

INICIAL E ATIVIDADE 1 

 

 

Neste capítulo vamos apresentar os dados obtidos do questionário inicial e dos 

protocolos da Atividade 1, que são acrescidos dos dados coletados por meio das 

filmagens em vídeo dos encontros em que ocorreram a Atividade 1, do diário de 

campo da pesquisadora e relatórios semanais dos participantes. Em seguida, esses 

dados são analisados e discutidos à luz dos pressupostos teóricos adotados nessa 

pesquisa. 

  

3.1 Questionário Inicial 

 

No primeiro dia de aula, foi apresentado o cronograma (Tabela 3) e ementa do 

curso e foi explicado sobre o uso, para esta pesquisa, do material produzido em 

algumas atividades a serem desenvolvidas no curso. Foi perguntado quem gostaria 

de participar da pesquisa, esclarecendo que aqueles que optassem por não participar 

não seriam prejudicados na avalição da disciplina.  

Todos aceitaram participar e receberam o TCLE, num total de 9 licenciandos. 

No dia seguinte, os participantes foram solicitados a responder um questionário 

(Quadro 1, p.80), cujo objetivo era fazer um levantamento de informações iniciais 

sobre os mesmos a respeito de: motivação de escolha pelo curso superior, como 

entendiam a aprendizagem matemática, se tinham alguma experiência com alunos 

com necessidade especial em turma regular e qual o nível de confiança para trabalhar 

com este público, o que entendiam por educação inclusiva, como imaginavam que 

deveria ser sua formação na perspectiva da inclusão e como eles consideravam a 

tecnologia usada no ensino de matemática. Todos os nomes citados são fictícios para 

preservação da identidade dos participantes. 

Apenas um participante (Rodrigo) não respondeu ao questionário por estar 

ausente no dia da aplicação do mesmo.  

A pergunta nº 1 (Porque você escolheu o curso de Licenciatura em 

Matemática?) tinha como objetivo fazer um levantamento das motivações dos 
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participantes que contribuíram para escolha do curso superior. As respostas nos 

revelaram alguns fatos interessantes: 

a) Duas participantes (Júlia e Daise) fizeram a opção pelo curso por não ser 

oferecido na universidade o curso que elas realmente gostariam de fazer. 

Dentre as opções, o curso de Licenciatura em Matemática era o que mais se 

identificavam. 

b) Fred declarou ter se espelhado em seu professor do ensino médio. 

c) Dois participantes (Valter e Janaína) começaram o curso de Bacharelado em 

Matemática, mas depois optaram pela área da Educação, mudando para 

licenciatura. 

d) Luna, Márcia e Cleide justificaram a escolha pelo fato de gostarem de 

matemática, da profissão de professor e terem facilidade com os cálculos. 

 

Na questão nº 2 (Na sua opinião, todos os alunos aprendem matemática da 

mesma forma?), estávamos interessados em saber como os participantes entendiam 

a aprendizagem matemática. Todos concordaram que cada pessoa aprende 

Matemática de uma forma diferente. Além disso, destacamos as observações feitas 

por Valter e Fred. 

 

 

 

 
Figura 9 – Resposta do Valter à pergunta 2 do questionário 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

 

Figura 10 – Resposta do Fred à pergunta 2 do questionário 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Diante das posições dos participantes, podemos considerar que o fato de 

entenderem a aprendizagem matemática diferente para cada aluno seja uma semente 

para reflexão sobre os desafios do ensino de pessoas com deficiência. 

Passamos, então, para pergunta nº 3 (Você já teve colegas que tivesse alguma 

necessidade especial?), cujo objetivo era verificar se os participantes já tinham 

alguma experiência com aprendizes incluídos em turmas regulares. Todos os 
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participantes declararam que nunca tiveram nenhuma experiência anterior de convívio 

com pessoas com deficiência em salas de aula regulares. 

Seguindo com as questões e procurando perceber como os licenciandos 

encaravam o ensino de conteúdos matemáticos para os alunos com deficiência, 

propomos a pergunta nº 4 (Que conteúdos matemáticos você acredita ser difícil de 

trabalhar com alunos com deficiência?). Dentre as respostas obtidas, duas 

participantes (Luna e Júlia) consideraram que todos os conteúdos matemáticos são 

difíceis de serem ensinados para alunos com deficiência, sendo que Júlia relacionou 

esta dificuldade com a sua falta de preparo para ensinar qualquer conteúdo 

matemático para um aluno com deficiência. Podemos considerar a resposta da Júlia 

como um exemplo da categoria “Nível de confiança”, pois a participante parece 

demonstrar o grau de confiança em relação ao ensino em ambiente inclusivo. 

 Márcia citou alguns conteúdos matemáticos (funções, equações e progressão) 

considerados difíceis de serem trabalhados com duas deficiências específicas (visual 

e auditiva). Daise fez restrição aos conteúdos que requerem visualização. Os demais 

apenas especificaram os seguintes conteúdos: equações, funções, matrizes, gráficos, 

rotação, translação e trigonometria; sem nenhuma relação com alguma deficiência. 

Durante o preenchimento do questionário, foi colocado por um participante que 

o aluno cego teria dificuldade em aprender geometria. Outro participante rebateu 

dizendo que “geometria seria fácil para o aluno cego, pois é possível tocar os objetos” 

e Júlia também participou do diálogo dizendo: “Nem vendo e tocando eu consigo 

aprender geometria, quanto mais um aluno cego!”. É preciso esclarecer que Júlia 

declarou “detestar” geometria e, talvez por isso, tenha transferido todo esse 

sentimento para sua fala. Por isso, podemos considerá-la como um caso de inclusão 

em geometria e estar atentos às suas colocações durante as atividades. 

Se compararmos as respostas da pergunta nº 2 com as respostas desta última 

pergunta (nº 4), podemos perceber que os participantes, apesar de considerarem que 

cada aluno aprende de forma diferente, as respostas da pergunta nº 4 trazem o foco 

para as deficiências e não para estas formas diferentes de aprendizagem. 

Poderíamos, então, levantar a questão: por que os conteúdos elencados são difíceis 

de serem trabalhados com alunos com deficiência? Porque os participantes ainda não 

se atentaram para o fato de que o processo de compensação cria “novos caminhos 
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de acesso para o desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1997b, p. 16 – Tradução nossa) e 

são estes caminhos que devem ser o foco do professor.     

Na pergunta nº 5 (O que você entende por educação inclusiva?), tínhamos 

como objetivo conhecer as percepções e crenças dos participantes da pesquisa em 

relação à educação inclusiva. Cinco deles (Janaína, Fred, Júlia, Luna e Daise) 

responderam que a educação inclusiva era a educação voltada para todos, usando 

expressões como “sem separação” (usada por Daise), “sem distinção” (usada por 

Fred) e “independente de suas limitações” (usada por Júlia). Além disso, Luna 

ressaltou que na educação inclusiva faz-se o uso de “ferramentas e meios que 

facilitem o aprendizado dos alunos”. Enquanto os outros três participantes 

relacionaram a educação inclusiva com o ensino para pessoas com necessidades 

especiais ou com deficiência. 

 

 

 

 
Figura 11 – Resposta da Márcia à pergunta 5 do questionário 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Resposta da Cleide à pergunta 5 do questionário 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

 

 

 

 

  

Figura 13 – Resposta do Valter à pergunta 5 do questionário 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Considerando as respostas a esta pergunta e também as respostas da 

pergunta 2 acima, podemos perceber que os participantes parecem estar abertos em 
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relação à reflexão sobre matemática inclusiva. No entanto, existe um grupo que 

percebe a educação inclusiva ainda restrita aos alunos com deficiência. 

Para verificar o nível de confiança para trabalhar em um contexto inclusivo, 

lançamos a pergunta nº6 (Atualmente, como você se sente para atuar em salas 

regulares em um contexto inclusivo?). Somente um participante (Fred) se considerou 

“extremamente apto” para enfrentar os desafios da educação inclusiva. 

 

 

 

Figura 14 – Resposta do Fred à pergunta 6 do questionário 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Ainda queremos destacar a resposta da Janaína.  

Figura 15 – Resposta da Janaína à pergunta 6 do questionário 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Na fala da Janaína há indícios do que acreditamos em relação à formação, 

concordando com Zeichner ao afirmar que a formação inicial do futuro professor 

apenas os prepara “para começarem a ensinar” (ZEICHNER, 1993, p.17). É possível 

que Janaína acredite que a formação é um processo contínuo e entendemos que sua 

formação inicial deve ajudá-la a interiorizar “a disposição e a capacidade de 

estudarem a maneira como ensinam e de melhorar com o tempo responsabilizando-

se pelo seu próprio desenvolvimento profissional” (ibid., p.17). 

Os demais participantes declararam sentir-se despreparados e/ou inseguros 

diante dos desafios da inclusão. Sendo assim, constatamos que os mesmos, em 

quase sua totalidade, corroboram as pesquisas já mencionadas no capítulo 1 (por 

exemplo, CAPELLINI; RODRIGUES, 2009) referente a falta de preparo dos futuros 

professores para atuarem em ambientes escolares inclusivos. As respostas destes 

Me sinto ciente das situações que poderia encontrar no meu dia a dia de trabalho, no qual vai 

requerer uma grande dedicação da minha parte para fazer com que minha turma aprenda o 

conteúdo a ser transmitido. Sobre a questão de atuação, penso não estar totalmente pronta para 

enfrentar esse tipo de situação e acredito também que ainda com todo o preparo, ainda não é no 

mínimo satisfatório para fazer com que eu me sinta assim. Até porque acredito que cada caso é um 

caso, e desta forma serão experiências diferentes que enfrentarei e que a cada uma nova situação, 

resultará em uma nova experiência. Ou seja, não será sempre da mesma maneira que meus alunos 

cegos (todos que eu tiver) irão aprender da maneira x a matemática. 

As adversidades do contexto inclusivo são apenas provas que temos que dar a nós mesmos para 

provar que somos capazes de ajudar o próximo e facilitar seu convívio em sociedade. 
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participantes podem ser exemplos da categoria “Nível de confiança” em relação ao 

ensino de alunos com deficiência. 

Na penúltima pergunta (O que você considera importante na sua formação para 

auxiliar às suas práticas e possibilitar que você atue em um contexto mais inclusivo 

nas classes regulares?) tínhamos como objetivo entender a relação que os 

participantes faziam entre sua formação e a educação inclusiva. Das respostas 

obtidas, seis participantes (Daise, Valter, Cleide, Júlia, Janaína e Márcia) 

responderam ser necessário o oferecimento de disciplinas durante sua formação que 

focassem mais os aspectos da educação inclusiva, tais como maneiras de ensinar. 

Daise ainda ressaltou a necessidade de uma “mudança na disciplina de Libras 

(disciplina oferecida no curso de licenciatura)”. Além disso, Márcia destacou que “as 

disciplinas de educação” deveriam ter um enfoque no contexto inclusivo. Dois 

participantes (Luna e Fred) responderam que era necessário que a formação fosse 

mais voltada para situações práticas e problematização, pois, segundo Luna,  

 

 

 
Figura 16 – Resposta da Luna à pergunta 7 do questionário 

Fonte: Acervo perssoal da autora 
 

Apreendemos das respostas dos participantes suas preocupações com as 

questões relacionadas à inclusão matemática, seja na mudança das disciplinas 

existentes, seja no oferecimento de novas disciplinas no curso de Licenciatura em 

Matemática. Percebemos que existe o desejo dos participantes de conhecerem e 

estudarem mais esta temática, no entanto, este desejo não está sendo satisfeito pelo 

curso que frequentam. 

Outro aspecto que gostaríamos de destacar é que ainda não há um 

questionamento, dos participantes, voltado para a matemática de nível superior em 

relação à forma como esta é trabalhada nos cursos superiores, se consideram ou não 

as especificidades de cada aluno, neste caso, futuro professor. Este tema não é objeto 

desta pesquisa, mas é importante que seja discutido e pesquisado. 

Para finalizar este levantamento inicial e considerando que uma das atividades 

utilizava um recurso computacional (software GeoGebra) e as demais usavam 

materiais manipulativos, queríamos entender qual a importância que os participantes 

davam às tecnologias no ensino da Matemática. Por isso, propomos a última pergunta 

... muitas vezes na graduação focamos apenas no conteúdo a ser apreendido e não é trabalhado 

como esse conteúdo pode ser transmitido para os futuros alunos. 
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(Em sua opinião, as tecnologias (digitais ou não) podem auxiliar no ensino da 

Matemática, em especial no ensino da Geometria, tornando-a mais inclusiva? Se sim, 

de que maneira? Se não, qual seria o papel destes recursos na escola?). Analisando 

as respostas, todos os participantes concordam que as tecnologias podem facilitar a 

aprendizagem matemática. Nas figuras abaixo, exibimos algumas destas respostas. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 17 – Resposta do Fred à pergunta 8 do questionário 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 18 – Reposta da Márcia à pergunta 8 do questionário 

Fonte: Acervo perssoal da autora 
 

Figura 19 – Reposta da Daise à pergunta 8 do questionário 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 
 

 
 
 

Figura 20 – Reposta da Janaína à pergunta 8 do questionário 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 21 – Resposta da Júlia à pergunta 8 do questionário 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

... a tecnologia pode ajudar no entendimento dos conteúdos além de divertir quem os usa. 

Acredito que sim. Da maneira em que todos tenham acesso a aquele determinado assunto 
independente da limitação/deficiência de cada aluno. Fazendo com que o objetivo principal (o aluno 
aprender o conteúdo) seja alcançado. 
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No entanto, dois participantes (Cleide e Valter) enfatizaram que o auxílio da 

tecnologia seria para os alunos com deficiência.  

 

 

 

 
Figura 22 – Reposta da Cleide à pergunta 8 do questionário 

Fonte: Acervo perssoal da autora 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 23 – Reposta do Valter à pergunta 8 do questionário 

Fonte: Acervo perssoal da autora 
 

E, ainda, Luna ressaltou que a tecnologia não serviria de auxílio na 

aprendizagem de um aluno cego, mas que ajudaria os alunos com dificuldades de 

aprendizagem.  

 

 

 

 

 
 

Figura 24 – Reposta da Luna à pergunta 8 do questionário 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Em relação à resposta da Luna, ficamos interessados em saber porque ela teria 

feito distinção entre alunos com dificuldades de aprendizagem e alunos com 

deficiência visual. Podemos levar em consideração que a disciplina é voltada para o 

ensino de geometria e que, talvez, a participante tivesse em mente os softwares da 

área de matemática, especialmente aqueles de geometria dinâmica, que conhecia e 

que apelam mais para o dinamismo visual, apesar da pergunta não focar apenas nas 

tecnologias digitais. 

De um modo geral entendemos que pensar sobre matemática inclusiva não é 

algo novo para este grupo de participantes. Eles levantaram preocupações, temores 
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e anseios relacionados a inclusão de alunos com ou sem deficiência nas aulas de 

matemática que parecem ser indícios de uma reflexão sobre o tema. 

 

3.2  Atividade 1: Cenário para reflexão sobre educação matemática inclusiva 

Tipo I 

 

A Atividade 1 (Apêndice B) é um cenário para reflexão sobre educação 

matemática inclusiva Tipo I, adaptada da atividade concebida por Healy e Nardi e 

Fernandes (2015) e baseada no artigo de Fernandes e Healy (2010). Esta atividade 

foi desenvolvida em dois dias de aula, além de um dia dedicado à discussão do artigo 

na qual se baseia. 

Para iniciar, esclarecemos aos participantes que eles iriam analisar um cenário 

que retratava uma aula, cujo tema era área e perímetro de figuras planas. Este cenário 

era composto por uma narrativa que continha diálogos entre alunos cegos e seu 

professor e o trecho de um vídeo que contém a interação de um desses alunos cegos 

e seu professor.  

A dinâmica foi estabelecida assim: os participantes responderam todas as 

questões por escrito e, depois, cada questão foi discutida em grupo. Dos nove 

participantes, apenas um (Fred) esteve ausente nos dias em que a atividade foi 

desenvolvida.  

 

3.2.1 Apresentação, análise e discussão dos dados da Atividade 1 

 

Nesta etapa vamos destacar as respostas escritas dos participantes, bem como 

suas colocações durante o preenchimento dos protocolos e a discussão em grupo das 

questões, gravadas em vídeo. A transcrição deste vídeo encontra-se no Apêndice D. 
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QUESTÃO 1 

Quadro 14 – Questão 1 da Atividade 1 

 

As respostas dos participantes dadas a essa questão estão na tabela abaixo. 

 
 

Tabela 4 – Respostas dos participantes à questão 1 da Atividade 1 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

Rodrigo 

“Fábio destacou que área é o ‘espaço’ interno da figura, mas não definiu da melhor 
maneira o perímetro da figura. Leandro foi o que mais se aproximou do conceito 
de perímetro e de área, pois destacou que perímetro é todos os lados, o contorno 
da figura, e a área é o espaço interno da figura. Caio se equivocou na sua descrição 
de perímetro, pois afirmou que perímetro é o comprimento da figura e área seria a 
extensão de toda a figura. Marcos definiu da sua forma as propriedades de área e 
perímetro, que área é o tamanho e perímetro é o contorno da figura”. 

Júlia 

“Fábio falou em perímetro ‘extensão da figura’ que foi o mesmo conceito de Caio 
para área. Eu pediria para eles definirem ‘extensão’ para eu saber se eles sabem 
o que estão dizendo.  
Sobre área, Fábio e Leandro definiram utilizando o mesmo conceito ‘espaço 
interno’. 
Caio descreveu perímetro como ‘o comprimento da figura’ e área como ‘extensão 
da figura’, o que para mim significa a mesma coisa, porém com palavras diferentes. 
Marcos descreveu que perímetro é a volta, o que com palavras diferentes, porém 
com o mesmo significado o Leandro também disse quando descreveu perímetro 
como ‘todos os lados’. Creio que eles ligaram essa descrição a fórmula de 
perímetro que é a soma de todos os lados. 
Quanto a área, acho que o único que não chegou muito perto da definição foi 
Marcos, pois tamanho para mim é uma coisa muito vaga e o Caio confundiu as 
duas definições”. 

Valter 

“Fábio destacou mais o conceito de área e definiu o perímetro também como uma 
extensão, como se fosse área. 
Leandro foi o que chegou mais perto da resposta sobre o que é área e perímetro. 
Caio definiu como perímetro o comprimento da figura, e a área ele definiu como 
uma extensão da figura. Definiu para área o que Fábio definiu para perímetro. 
Marcos disse que área é o tamanho da figura e definiu perímetro como a volta da 
figura”. 

Luna 

“Fábio: em relação a área (espaço interno) e em relação ao perímetro (extensão 
da figura). 
Leandro: definiu muito bem perímetro (todos os lados/contorno das figuras) quanto 
a área também (espaço interno). 

ATIVIDADE 1  
 

Numa escola pública do ensino médio, uma professora tem como desafio ensinar geometria 
numa turma do 1º ano. Mais especificamente, o conteúdo era conceito de área e perímetro de 
figuras planas. No entanto, na sua turma tem quatro alunos cegos: Leandro (14 anos) e Fábio (16 
anos); Caio (17 anos) e Marcos (18 anos).  

Inicialmente, a professora conversou com os alunos para investigar as concepções de cada 
um sobre os conceitos a serem abordados. Veja abaixo o que estes quatro alunos responderam. 

Fábio: Perímetro é toda a extensão da figura. Área é o espaço interno. 
Leandro: Perímetro é todos os lados. É o contorno da figura. Área é o espaço interno. 
Caio: Perímetro seria o comprimento da figura. Área seria toda a extensão da figura. 
Marcos: Área é o tamanho e perímetro é a volta. 

 
1) A professora percebeu que os conceitos de área e perímetro não eram novos aos alunos. Na sua 
opinião, quais propriedades matemáticas estão destacadas nas falas dos alunos?  
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Caio: definiu o perímetro sendo comprimento da figura. Não ficou muito clara essa 
definição de área (extensão da figura), acredito que essa se encaixaria melhor no 
perímetro. 
Marcos: ele definiu área sendo o tamanho, perímetro a volta. Concordo com o 
perímetro, quanto a área se tamanho correspondesse a altura, por exemplo, esse 
conceito não serviria”. 

Janaína 

Área 
Fábio: para ele, todo o espaço interno de uma figura é dito como área. 
Leandro: foi de encontro com a mesma noção/ideia de área que o colega Fábio. 
Caio: este já diz que área seria o comprimento de uma figura. Na minha opinião 
neste caso, seria saber se este ‘comprimento’ compreende a noção de 
comprimento e altura, para, assim, entender esse ‘espaço’ ocupado pela figura dita 
como área. 
Marcos: dentre todos, acho que este ‘explica’ melhor o que realmente seria área. 
Pois implica na ideia de comprimento e altura ou largura. 
Perímetro 
Fábio: a definição deste em relação ao perímetro, já implica na definição dada por 
Caio, porém referente a área, tornando, assim, confuso as noções das definições 
de cada uma delas. 
Leandro: este, para mim, foi o que mais se aproximou do que seria o perímetro. 
Caio: a definição deste, comparando com o que ele mesmo falou referente a 
área, deixa ainda mais confuso de se entender. Já que ele define área sendo a 
extensão da figura e nesse sentido tendo haver com a ideia de comprimento e 
para o perímetro diz que seria o comprimento da figura também. ‘Ao pé da letra’ 
perímetro e área, seriam as mesmas coisas para Caio ou pode-se pensar 
também que ele não sabe o que é o que. 
Marcos: este complementa, para mim, a ideia de perímetro citada por Leandro 
quando ele diz ‘ser o contorno da figura’”. 

Cleide 

Fábio: relaciona perímetro a toda a extensão da figura e a área com o espaço 
interno. 
Leandro: relaciona perímetro com contorno da figura (todos os lados) e área com 
espaço interno. 
Caio: relaciona o perímetro com o comprimento da figura e a área com a extensão 
da figura. 
Marcos: relaciona a área com tamanho e perímetro com a volta”. 

Daise 

Fábio usou ‘extensão’ da figura para definir perímetro. Acho que ‘extensão’ remete 
a espaço, não sendo muito adequado. Para área usou ‘espaço interno’, o que nos 
leva a volume. 
Leandro falou de perímetro como ‘lados’ e ‘contorno’. Acho uma forma correta. 
Para área, o mesmo que Fábio. 
Caio disse perímetro como comprimento. Esse conceito acaba deixando vago, sem 
muito entendimento. Já para área ‘extensão’ é uma boa forma de se definir. 
Marcos disse área como ‘tamanho’ o que se pode confundir com ‘comprimento’ e 
perímetro como ‘volta’, o que é uma boa definição, se pensar ‘volta’ como 
‘contorno’” 

Márcia 

"Fábio: para ele perímetro é a extensão da figura. A meu ver, parece que este 
conceito se confunde um pouco com o comprimento. Para ele área é o espaço 
interno e nesta definição considerei que ele chegou próximo à definição. 
Leandro  
Como o perímetro é a soma de todos os lados, mesmo ele não tendo usado a 
palavra ‘soma’, acho que ele se referia à soma, dizendo depois que é o contorno 
da figura. Área é o espaço interno, acho que ele definiu bem. 
Caio 
Acho que este aluno, ao definir como definiu área e perímetro, poderia se confundir 
em outros momentos. 
Marcos 
Resumiu seu conceito sobre área e perímetro. Para quem sabe a definição entendo 
o que ele quer dizer”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 
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A discussão dessa questão começou com a participação de Luna que leu sua 

resposta considerando que Leandro definiu muito bem tanto área quanto perímetro, 

mas não concordou com a definição de área dada por Caio, entendendo que “se 

encaixaria melhor no perímetro”. Também não concordou com a definição de área 

dada por Marcos, pois “se tamanho correspondesse a altura, por exemplo, esse 

conceito não serviria”. 

Em seguida, Rodrigo entrou na discussão lendo sua resposta, a qual destaca 

que “Leandro foi o que mais se aproximou do conceito de perímetro e de área”, que 

Fábio “não definiu da melhor maneira o perímetro da figura”, que “Caio se equivocou 

na sua definição de perímetro” e que “Marcos definiu da sua forma as propriedades 

de área e perímetro”. 

Júlia afirmou que “Marcos e Leandro disseram basicamente a mesma coisa” 

(Apêndice D – Trecho 33). Em sua resposta escrita, ela ainda acrescentou que “eles 

ligaram essa descrição (todos os lados) a fórmula de perímetro que é a soma de todos 

os lados”. Em relação à definição de perímetro dada pelo Fábio e a definição de área 

dada pelo Caio (que usaram a mesma expressão), ela “pediria para eles definirem 

‘extensão’ para saber se eles sabem o que estão dizendo”. Júlia entendeu que eles 

não sabiam o significado da palavra “extensão”, alegando que esta palavra poderia 

significar o comprimento ou tamanho da figura ou a figura como um todo. Ela ainda 

salientou, em relação ao conceito de área, que “o único que não chegou muito perto 

da definição foi Marcos, pois ‘tamanho’ para mim é uma coisa muito vaga”. 

Márcia, em sua participação, considerou que “Marcos resumiu muito os 

conceitos”, de modo que para entender é necessário saber a definição. Sobre Caio, 

ela afirmou que ele confundiu as definições, pois “quando ele disse que perímetro é o 

comprimento da figura, poderia não ser a volta toda, mas poderia ser de um lado a 

outro (faz gestos indicando os lados). E a área como extensão parece que tem a ver 

com distância” (Apêndice D – Trecho 34). Em relação ao conceito de área, Márcia 

considerou que Fábio “chegou mais próximo a definição” e, em relação ao conceito 

de perímetro dado por Leandro, salientou que “seria melhor se ele tivesse falado como 

soma”. 

Neste momento, a pesquisadora lembrou à Márcia que Leandro também fala 

que o perímetro é o contorno da figura e perguntou a ela se esta parte da resposta 
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desse aluno complementa a primeira parte da descrição. Márcia respondeu 

afirmativamente, mas ainda destacou que ele “não usou o termo ‘soma’ na definição” 

(Apêndice D – Trecho 39). Enquanto Daise e Janaína concordaram com a colocação 

da pesquisadora. 

Em sua resposta, Daise não achou muito adequado o uso do termo “extensão” 

na definição de perímetro dada por Fábio, pois “remete a espaço” e “espaço interno” 

na definição de área, pois “nos leva a volume”. 

Para Janaína, em relação à área, Marcos explicou “melhor o que realmente 

seria área” e, em relação ao perímetro, Leandro “foi o que mais se aproximou do seria 

o perímetro”. 

Podemos perceber nas respostas dadas que a maioria dos participantes estava 

interessado em estabelecer qual descrição de área e perímetro era mais semelhante 

à definição matemática formal destes conceitos, ou qual aluno “mais se aproximou” 

da definição. Parece que eles tomaram a definição matemática de área e perímetro 

como referência, como padrão e procuraram identificar, nas respostas dos alunos 

cegos, os termos ou propriedades que estavam presentes, ao invés de buscar nestas 

respostas outros termos que poderiam definir ou caracterizar área e perímetro de uma 

figura plana. Isto pode ser constatado quando Márcia insistiu em dizer que Leandro 

deveria ter usado o termo “soma” na descrição de perímetro. 

Esse fato corrobora com o que dissemos anteriormente sobre a formação do 

futuro professor de matemática: ela está baseada no discurso matemático formal 

dominante, sem acesso à matemática que se manifesta ou é praticada em diferentes 

culturas ou contextos. Isto é, considerando que talvez os participantes ainda não 

tivessem lido ou discutido textos que tratam sobre o conhecimento matemático em 

outros contextos sociais e culturais, como o texto que foi trabalhado após a aplicação 

desta atividade, é pouco provável que eles tivessem outro posicionamento em relação 

à definição de área e perímetro dos alunos cegos da atividade. Veremos adiante 

outras evidências deste fato em outras questões. 

 

QUESTÃO 2 

Quadro 15 – Questão 2 da Atividade 1 

2) Qual a descrição de área e perímetro que você ofereceria para os alunos desta turma? 
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Segue, na tabela abaixo, as respostas dos participantes para essa questão. 

 
Tabela 5 – Respostas dos participantes à questão 2 da Atividade 1 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

Márcia 
“Eu diria que perímetro é a soma do comprimento de todos os lados de uma figura 
e área o espaço ocupado por uma figura plana usando uma medida de referência 
para saber quanto cabe da medida no espaço ocupado pela figura que se deseja 
saber a área”. 

Daise “Área: é a região num todo de uma figura, todo o seu espaço. 
Perímetro: é o contorno de toda a área de uma figura”. 

Cleide “Área: é todo o espaço que a figura plana ocupa. 
Perímetro é a soma de todos os lados da figura”. 

Janaína 

“Sobre o perímetro diria que é a soma de todos os lados da figura e então pegaria 
carona na ideia dos alunos dizendo ‘é o contorno’, ‘é a volta’ e complementaria 
perguntando qual o comprimento desse contorno/volta, caso essa medida não 
fosse dada. 
Já em relação a área, diria que seria todo espaço ocupado por uma determinada 
figura plana”. 

Luna  “Que área é todo espaço interno da figura e perímetro são todos os lados”. 

Valter “Perímetro é a soma de todos os lados da figura, e área é o espaço que uma figura 
plana ocupa”. 

Júlia “Área – o espaço que uma figura ocupa. 
Perímetro – é o contorno da área da figura, ou seja, os lados”. 

Rodrigo 

“A partir da descrição dos alunos, aproveitaria as suas falas e destacaria o que 
Marcos e Leandro, respectivamente, afirmaram, pois se aproximaram do conceito 
de perímetro e área. Assim, levantaria que Marcos, da sua maneira, definiu que 
área é o tamanho e perímetro a volta e ainda que Leandro completou que perímetro 
são todos os lados, é o contorno da figura. Área é o espaço interno da figura”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Conforme apresentado na tabela, a maioria dos participantes respondeu com 

suas descrições, mas sem relacionar com a descrição dada pelos alunos cegos do 

cenário. Além disto, suas repostas parecem uma repetição do que eles ouviram 

durante toda sua instrução educacional, fazendo com que eles apenas aceitem como 

correto a descrição formal e busquem esse rigor na fala dos alunos cegos. 

As exceções foram Rodrigo e Janaína, pois ambos externaram a preocupação 

em oferecer suas descrições de área e perímetro valorizando as descrições dadas 

pelos alunos cegos. 

Diante das respostas da maioria dos participantes, a pesquisadora fez a 

seguinte colocação: “Como vocês poderiam relacionar a descrição que vocês deram 

com as descrições dadas pelos alunos?”. Daí, estabeleceu-se o seguinte diálogo 

(APÊNCIDE D – Trechos 53-61): 

 

53 Júlia: O que eles falaram foi basicamente o que eu escrevi... 
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54 Pesquisadora: Pode até ser, mas quando o professor coloca a sua definição sem 

relacionar com a descrição dada pelo aluno, é possível que este pense que a sua 
descrição esteja errada, porque foi dita em outras palavras. 

 
55 Daise: No meu, identifiquei mais próximo do certo foi o Leandro, então coloquei a 

mesma coisa que ele para o perímetro. Achei o dele mais próximo [...]. 
 
56 Luna: A definição que eu dei foi em cima da fala do Leandro... Eu achei que ele ficou 

mais próximo da definição e foi através da fala dele que eu peguei a minha definição. 
 
57 Pesquisadora: O que eu estou pedindo é que vocês pensem no seguinte: temos 

quatro alunos que colocaram suas definições e um deles vocês perceberam que ele 
está mais próximo da definição. Mas... e os outros? O que fazer em relação a eles? [...] 

 
58 Luna: Acho que todos eles definem perímetro bem aqui. Agora, o único que não definiu 

a área bem, foi o Marcos, na minha opinião, porque que ele fala do tamanho. E aí 
podemos perguntar: o que é tamanho? 

 
59 Rodrigo: O professor poderia pedir ao Leandro, por exemplo, para explicar como ele 

chegou àquela ideia e fazer os outros alunos pensarem semelhante a ele, junto com 
ele. 

 
60 Pesquisadora: Pode ser também. Normalmente, aluno com aluno se dá muito bem. 

Melhor do que professor e aluno. 
 
61 Daise: Outra coisa também são as intervenções. Você pode pegar esses alunos que 

não chegaram tão próximo à resposta correta e ir indagando ‘mas o que é isso?’ 
 

 

Percebemos que as questões apresentadas nesse diálogo parecem ter levado 

os participantes a refletirem se a decisão em relação à maneira de apresentar suas 

descrições não estaria limitando o potencial dos alunos cegos ou estaria 

desconsiderando os alunos que não seguiram o padrão dominante do discurso 

matemático. Podemos observar aqui o início de uma forma de reflexão que considera, 

conforme os pressupostos teóricos de Zeichner, uma tomada de consciência das 

consequências que as escolhas do professor possa ter sobre a limitação ou não das 

chances de aprendizagem de seu aprendiz (ZEICHNER, 2008). 

É interessante observarmos também que os participantes, apesar da 

preocupação com a descrição de área e perímetro mais semelhante à definição 

matemática formal destes conceitos, demonstrada nas respostas da questão anterior, 

nenhum deles apresentou a definição com o rigor matemático.  

Depois desse diálogo, passamos para a discussão da questão 3. 
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QUESTÃO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 16 – Questão 3 da Atividade 1 

 

Na tabela a seguir temos registrado as respostas dos participantes para essa 

questão. 

 

Tabela 6 – Respostas dos participantes à questão 3 da Atividade 1 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

Rodrigo  

“A princípio, ao ver quantos quadradinhos cobriam a figura, ele confunde e afirma 
que o perímetro da figura seria 16. Com isso, fugindo um pouco da definição de 
perímetro que ele afirmava antes desta atividade. Instigado pela professora que usou 
da própria afirmação de Fábio que área seria toda a extensão da figura, para 
questionar se os quadradinhos preenchiam a figura. Então, Fábio percebe que o 
número de quadradinhos que preenchiam a figura seria a área da figura. E, logo a 
seguir, a professora questiona se área e perímetro são a mesma coisa e Fábio 
responde que não e afirma que perímetro é contorno da figura”. 

Júlia Creio que Fábio quando deu como definição ‘extensão’ ele não sabia muito bem o 
que estava dizendo e quando resolveu o perímetro acertou por sorte”. 

Após essa conversa inicial a professora divide a turma em duplas e oferece a cada uma a ferramenta 
confeccionada sobre placas de madeira retangulares com medidas de 25 cm por 30 cm. Sobre as 
placas foram fixadas lâminas de EVA, na quais as figuras geométricas foram recortadas, conforme 
figura abaixo. 

                                                  
 
A seguir, a professora pediu a cada um que escolhesse uma das formas menores preenchidas com 
pequenos cubos. Assim, o quadrado e retângulo menores foram compostos por 16 e 24 cubos 
respectivamente. A tarefa foi proposta da seguinte maneira: A ideia deste exercício é calcular a área 
e o perímetro dessas figuras. Essas duas (quadrado e retângulo menores) já estão preenchidas. 
Vamos ver se vocês conseguem calcular o perímetro e a área de todas elas. 
 
À medida que os alunos trabalham explorando a ferramenta para calcular a área e o perímetro das 
figuras propostas, acontece o seguinte diálogo entre a professora e Fábio. 

Fábio: Contando os quadradinhos é 4 por 4. O perímetro é 16. 
Professora: E a área? Como você calcularia a área? 
Fábio: Eu não sei. 
Professora: Você me disse que a área é todo espaço. E todo espaço aí está preenchido por 
esses quadradinhos. Como você pode saber a área composta por todos esses quadradinhos? 
Fábio:  Só se for contando (indicando sucessivamente alguns cubos que preenchiam o 
quadrado). Aí, no caso, teria 16. 
Professora: 16 seria a área, e o perímetro? 
Fábio: Eu achei que era 16. 

          Professora: Mas é a mesma coisa o perímetro e a área? 
          Fábio: O perímetro é o contorno da área. 
 
3) Comente sobre as estratégias de Fábio para encontrar a resposta do problema proposto, 
relacionando com a descrição original dele.  
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Valter 

“Fábio definiu que perímetro é toda extensão da figura e que área é o espaço interno. 
Ele disse que contando os quadradinhos, era 4 por 4, ou seja, ele contou os 
quadradinhos dos lados e achou o perímetro 16. Como ele disse que não sabia 
calcular a área, a professora o indagou e disse o que ele tinha definido como área 
anteriormente, sendo assim, ele contou os quadradinhos e achou a área que também 
vale 16. Como ele tinha definido que área era o espaço interno, por isso ele contou 
os quadradinhos internos, mas também contou os das laterais, pois também fazem 
parte do espaço interno”. 

Luna 

Realmente ele encontrou uma estratégia eficaz, pois achei interessante quando ele 
disse que ‘o perímetro é o contorno da área’, assim como o método que ele utilizou, 
pois antes ele havia dito que área era o espaço interno e depois contou a quantidade 
de quadrados que haviam dentro da figura. E quanto ao perímetro ele contou os 
quadrados que contornavam a figura, somando os lados utilizando o conceito de 
perímetro”. 

Janaína 

“De início, ele se confunde com a definição de área achando que era o perímetro. 
Só apenas quando a professora questiona-o sobre o que seria a área para ele é que 
ele pensa melhor e conta os quadradinhos achando a resposta da área igual a do 
perímetro. Sendo assim, ficando confuso como calcular o perímetro, mas tinha uma 
ideia ‘prévia’ de perímetro”. 

Cleide  

“Para Fábio o perímetro é toda extensão da figura e área é o espaço interno. Daí, 
ele contou os quadradinhos deu 4x4 e achou perímetro 16. Ele considerou o lado 
dos quadradinhos das laterais. Quando a professora pediu a área, ele contou todos 
os quadradinhos e achou 16, pois ele tinha definido área como espaço interno, nesse 
espaço interno ele contou todos os quadradinhos das laterais e os quadradinhos 
internos”. 

Daise 

“Descrição de Fábio: perímetro é toda a extensão da figura. Área é o espaço interno. 
Para perímetro ele fez um cálculo de 4x4 = 16, que é utilizado também para área, 
porém para essa resposta ele contou a quantidade de quadradinhos que preenchiam 
a figura, o que também é correto, já que a área é todo o espaço, o que condiz com 
sua definição de área. Mas sua definição de perímetro não foi convincente”. 

Márcia 

“Para calcular o perímetro acredito que Fábio percebeu que era um quadrado, então 
ele disse que tinham quatro ladinhos de quadrado em 4 lados. Logo, são 4 lados da 
figura vezes 4 lados de quadradinhos, o que daria um perímetro igual a 16. 
Para o cálculo da área, acho que ele se sentiu mais confortável contando quantos 
quadradinhos ocupavam o espaço interno do quadrado. Como ele contou 16 
quadradinhos, então a área também seria 16”. 
No caso do perímetro, acho que Fábio analisou os lados para definir como um 
comprimento único, total. 
No caso da área, ele tentou analisar contando quantos quadradinhos ocupavam a 
figura, por ele ter definido como área sendo o espaço interno. 
Também acho que ele confundiu um pouco o conceito de área e perímetro mesmo 
tendo definido os dois”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 
 

Antes de iniciar a discussão, enquanto preenchiam seus protocolos, Júlia e 

Márcia conversaram sobre suas respostas para essa questão. Júlia afirmou que Fábio 

viu o perímetro como área, porém Márcia discordou, alegando que o aluno pensou em 

perímetro corretamente. Ela indicou com gestos os quatro lados do quadrado, depois 

desenhou no papel, concluindo que o resultado é 4x4 para o perímetro. Júlia concluiu: 

“Eu não tinha pensado por este lado”. Márcia ainda completou que para calcular a 

área Fábio contou quantos quadradinhos cobriam a figura. No entanto, Júlia disse que 

permaneceria com a opinião dela em relação ao Fábio. 
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Quando na discussão em grupo, Júlia defendeu sua posição dizendo que 

Fábio, ao definir inicialmente perímetro, não sabia o que estava dizendo quando usou 

a palavra “extensão” e, por isso, quando resolveu o que foi solicitado no contexto da 

Questão 3, ele “acertou por sorte”. A pesquisadora, então, pediu que ela explicasse 

melhor sua posição, mas Daise pediu a palavra e concordou com Júlia justificando 

que Fábio acertou “porque era um quadrado 4 por 4”. E Júlia ainda complementou 

dizendo que ele “fez para o perímetro a área” (Apêndice D – Trecho 69). No entanto, 

Cleide discordou: “ele pegou o lado de cada quadradinho e pensou assim: que se 

somasse o lado de cada quadradinho da lateral, realmente dava 16” (Apêndice D – 

Trecho 70). Porém, Daise e Júlia voltaram a argumentar para justificar seus pontos de 

vista (Apêndice D – Trechos 73-74):  

 

73 Daise: A área ele fez certinho... ele contou cada quadradinho que formava o espaço, 
mas para o perímetro ele já deu a resposta 4 por 4, 16. Mas e se não for uma figura 
‘regular’ ... Se ele tiver pensado assim, então foi sorte mesmo. 

 
74 Júlia: Ele pensou... se ele mantém a definição da fórmula (não sei se ele já tem), isso 

seria errado: pegar um número e multiplicar por outro. Mas, por coincidência, o 
perímetro e a área dessa figura seriam o mesmo valor... Talvez se fosse uma figura 
diferente, talvez ele não respondesse corretamente. 

 

 

Notamos que Júlia, assim como na Questão 1, deu ênfase à “fórmula” de 

perímetro, o que não é considerado nas falas dos alunos cegos. Talvez isso não 

pudesse ocorrer de forma diferente considerando que seja possível que a vida escolar 

e o curso de formação inicial dos participantes tiveram como foco a resolução de 

exercícios através de “fórmulas”. 

Sobre a posição das duas participantes, a pesquisadora ressaltou que o diálogo 

da atividade não dá margem para determinar se Fábio acertaria ou não a área e o 

perímetro de uma figura diferente. No entanto, é interessante que Daise e Júlia 

procuraram refletir se o fato do valor do perímetro ser igual ao valor da área poderia 

ter interferido na resolução da tarefa proposta ao Fábio. Durante o preenchimento dos 

protocolos outros participantes, como Rodrigo e Valter, também externaram esta 

preocupação, apesar de não terem expressado isso em suas respostas escritas. Eles 

estavam avaliando não somente as estratégias de Fábio, mas também a adequação 

da atividade para a compreensão correta dos conceitos de área e perímetro de figuras 

planas. 
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As considerações apresentadas por Daise e Júlia nos leva a avaliarmos a tarefa 

proposta. Se o diálogo entre a professora e o aluno Fábio (ou outro aluno da turma 

fictícia da atividade) fosse referente a uma figura que tivesse a medida do perímetro 

diferente da medida da área, então seria possível explorar melhor o pensamento do 

Fábio? Para termos essa resposta, teríamos que fazer as modificações necessárias, 

aplicar novamente a atividade e reavaliar. 

Após a colocação da pesquisadora, Márcia se posicionou, discordando das 

opiniões de Júlia e Daise: 

 

Sobre o perímetro, eu acho que ele percebeu que era um quadrado. Então eu acho 
que ele contou um lado (fazendo gestos para indicar um lado), deu 4. Como são 
quatro lados, ele multiplicou por 4. Por isso, eu acho que ele achou o perímetro. [...] 
Não foi sorte. Só que essa conta, de certa forma, fez ele se confundir com a área, 
porque área também é multiplicação; aí, ele se sentiu confortável, porque ele definiu 
área como espaço interno, então, ele se sentiu confortável fazer a área contando 
um por um. Porque ele pode ter pensado e se confundiu para fazer. Ele sabia o que 
estava fazendo, mas se confundiu com o que já sabia. [...] Ele contou 4 pecinhas e 
ele multiplicou pela quantidade de lados (APÊNDICE D – Trechos 77, 79, 81). 

 

Vemos que para Márcia o foco estava em validar a estratégia usada por Fábio 

para a determinação do perímetro e da área do quadrado menor e não em avaliar da 

atividade proposta a ele, como fizeram Júlia e Daise. Além disso, ela também 

ressaltou concepções da definição matemática de área, quando afirma que “área 

também é multiplicação”.  

Podemos afirmar que Márcia demonstrou uma certa sensibilidade em relação 

ao caminho percorrido por Fábio na resolução da tarefa, como apontamos no capítulo 

1.   

Após a colocação de todos os participantes, passamos para discussão da 

questão 4. 
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QUESTÃO 4 

Quadro 17 – Questão 4 da Atividade 1 

As respostas apresentadas por escrito pelos participantes estão na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 7 – Respostas dos participantes à questão 4 da Atividade 1 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

Márcia 

“Eu acho que Leandro se saiu muito bem. Ele adaptou um conceito de área. Ele 
preparou dois lados da figura, um de 5 cubos e um de 8 cubos e disse que era para 
preencher fila por fila. Ele havia definido área como espaço interno, então contou todos 
os quadradinhos que ocupavam internamente. Ele também fez a conta 5x8, 
multiplicando lado por lado”. 

Daise 
“Ele fez corretamente, ele montou o retângulo com uma carreira de oito quadradinhos 
e uma com cinco e depois foi preenchendo os ‘espaços’, ou seja, a área, porém para 
o resultado ele usou a fórmula onde ele multiplicou as duas carreiras iniciais de 5 e 
de 8, resultando 40”. 

Cleide 
“Eu diria a ele que foi muito bem. Pois, ele criou um conceito de área para ele 
mesmo e de forma correta. Ele fez a multiplicação (base x altura) utilizando a 
quantidade de quadradinhos existente na linha e na coluna”. 

Janaína 
“Diria que através dessa ideia de ‘completar quadradinhos’ fundamentou os lados 5 e 
8, fazendo calcular através da multiplicação de 5 por 8. E assim, entendeu o que 
seria área e chegou a resposta certa”. 

Luna 
“Diria a ele que ele foi muito bem, realmente é a multiplicação da base x altura e ele 
ao sentir e completar com os quadradinhos conseguiu chegar a esse resultado muito 
bem”. 

Valter 
“Diria a ele que a resposta dele está totalmente correta com sua resposta. E a forma 
de como ele raciocinou para dar a resposta também foi correta, pois ele colocou os 5 
quadradinhos na base e os 8 quadradinhos como altura, ele raciocinou que em cima 

Para conduzir a um método geral para o cálculo da área e do perímetro de quadriláteros, a 
professora propõe a seguinte tarefa: Se tivéssemos um retângulo com lados 5 e 8, qual seria sua 
área e seu perímetro? Desta vez, eles não tinham a representação tátil de um retângulo preenchido 
por cubos ou uma representação pictórica com as respectivas medidas dos lados. Tinham somente 
acesso aos cubos e as réguas. Veja como Leandro resolve a questão. 
 

Transcrição do vídeo 

Leandro: Fiz uma carreirinha de 8 e uma carreirinha de 5 (gesticulando sobre a 
mesa as carreiras horizontal e vertical), porque é um retângulo, né? 

 Se aqui tem 8 e aqui, nesta carreira, tem 5, então, aqui também tem 8 e aqui 
também tem 5 (apontando os outros lados do retângulo imaginário) ... 

 Agora você precisa completar aqui, completar dentro ... 

(Enquanto a professora conversava com o outro aluno, Leandro posiciona na mesa 
os cubos de madeira formando uma figura em formato de L e faz os gestos de uma 
contagem com os dedos) 

 Já cheguei! Acho que é 40. 

Professora: Por que? 

Leandro: Por que, daí, é como se eu tivesse completando a linha... Aí eu fiz 8 vezes 
5 (gesticulando sobre a mesa as linhas a completar) 

 
4) Como você agiria em relação à solução dada por Leandro? 
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também teria 5 quadradinhos e que no outro lado também teria 8 quadradinhos. Daí 
ele multiplicou 5x8 e achou a resposta 40”. 

Júlia 
“Ele resolveu bem, ele entende a definição de área, sabe que seria todos os 
quadradinhos que formam a figura e tem a noção de que se ele coloca um lado da 
figura que é 8, vezes o outro lado que é 5, vai conseguir o valor da área sem precisar 
contar todos os quadradinhos”. 

Rodrigo 
“Fazendo uma fila horizontal com 5 quadradinhos e outra fila perpendicular de 8 
quadradinhos, preenchendo o retângulo com outros quadradinhos, mostraria que 
Leandro definiu corretamente a área da figura”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

A discussão dessa questão foi iniciada por Daise fazendo a seguinte colocação: 

 

Pelo vídeo, eu entendi que ele sabe a fórmula de área. Porque ele montou o 
retângulo com a carreira de 8 e 5 (indica com o dedo os lados do retângulo) e foi 
preenchendo o espaço que seria a área, mas para calcular a área ele não contou 
dessa vez, ele só multiplicou 8x5 e deu a resposta (APÊNDICE D – Trecho 91). 

 

Queremos destacar na fala da Daise a preocupação de relacionar a solução 

apresentada por Leandro com a “fórmula” que é apresentada nos livros didáticos e 

reforçadas pelos professores de matemática, apesar dela ter valorizado a solução de 

Leandro. Isso não soa estranho se considerarmos que em toda sua formação 

acadêmica ou vivência escolar, as aulas de matemática foram, em sua grande 

maioria, reduzidas às fórmulas e regras para resolução de exercícios. Novamente, o 

discurso matemático que predomina influencia a atitude do futuro professor diante de 

situações ou resoluções diferentes. 

Diante da colocação da Daise, a pesquisadora questionou se Leandro montou 

o retângulo por inteiro para dar sua resposta. Valter e Márcia responderam (Apêndice 

D – Trechos 96-97): 

 

96 Valter: Só a base e altura (indicando com a mão direita os lados do retângulo) ... ele 
imaginou que tinha em cima e embaixo. (Figuras 25a e 25b) 

 
97 Márcia: Ele disse que era para preencher, mas ele não montou. Ele colocou assim e 

assim (indicando as medidas do retângulo). (Figura 26) 
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     (a)             (b)     
Figura 25 – Valter indicando a base e a altura do retângulo 

Fonte: Acervo perssoal da autora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 – Márcia indicando as medidas do retângulo  
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Na fala do Valter e nas respostas de Luna e Cleide (Tabela 7), percebemos 

mais uma vez certa valorização dos termos matemáticos “base” e “altura”, mesmo que 

Leandro não os tenha citado no vídeo. No entanto, Cleide pareceu demonstrar, no 

início da sua resposta, que Leandro não aplicou uma fórmula já conhecida, ao afirmar 

que “ele criou um conceito de área para ele mesmo e de forma correta”. 

Por outro lado, é interessante notar que Valter e Márcia (Figuras 25 e 26) de 

algum modo, destacaram ou se apropriaram do signo (uma figura em formato de L 

cujos lados são compostos por 8 e 5 cubinhos, respectivamente) que Leandro criou 

para ajudá-lo a calcular a área de figuras planas, e, por isso, importante elemento 

mediador nesta tarefa. 

Após a contribuição de todos os participantes, continuamos a discussão 

seguindo para questão 5. A partir desta questão, a análise e discussão era referente 

à atividade como um todo.  
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No entanto, é importante destacar que até este momento não foi destacado por 

nenhum participante o fato dos alunos do cenário serem cegos, ou seja, os 

participantes demonstraram, até aqui, que o fato dos alunos serem cegos não 

interferiu na resolução das tarefas nem na avaliação que os participantes fizeram 

dessas resoluções. 

 

QUESTÃO 5 

Quadro 18 – Questão 5 da Atividade 1 

 

Segue abaixo as respostas escritas dos participantes para essa questão. 

 

Tabela 8 – Respostas dos participantes à questão 5 da Atividade 1 
PARTICIPANTE RESPOSTA 

Rodrigo 
“A princípio o material permitiu aos alunos, mesmo com o tato, dimensionar as 
figuras e encaixar as menores nas maiores para determinar a área e o perímetro 
das figuras”. 

Júlia “Foi de grande ajuda, pois além de tornar a figura concreta, onde ele poderia contar 
os quadradinhos, o material o ajuda a ver a figura utilizando as mãos”. 

Valter 
“O material serviu como grande apoio para o aluno resolver o problema dado a ele, 
pois ele pode contar os quadradinhos e assim descobriu o perímetro e a área. Além 
disso, o material ajudou também a professora, pois ela viu como ele resolveu o 
problema. Além disso, trabalhou usando as mãos”. 

Luna 
“O material utilizado foi na minha opinião essencial para o desenvolvimento dos 
alunos. Achei criativo demais a placa com os quadradinhos para definir área e 
perímetro”. 

Janaína “O papel do material foi fundamental para que o raciocínio lógico dos cubos fosse 
desenvolvido com tanta ‘eficácia’”. 

Cleide 
“O papel do material era ajudar ao aluno a calcular a área e o perímetro de modo 
que ele não se perdesse no momento do cálculo, pois ali ele teria o material em 
suas mãos e poderia senti-lo, o que facilitava no momento do cálculo”. 

Daise “O material facilitou o raciocínio, pois ele pode manusear os objetos, contar, etc.” 

Márcia 
“Em minha opinião, o papel do material era dar ao aluno um suporte para ele não 
se perder no momento do cálculo da área e do perímetro e era uma forma dele 
‘ver com as mãos’ o que estava fazendo. Com o material o aluno podia sentir o que 
estava fazendo, auxiliando no raciocínio”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 
De um modo geral, todos os participantes concordaram que o material teve um 

papel fundamental no desenvolvimento da atividade com os alunos cegos. Além disso, 

Valter considerou mais ampla a influência desse material abrangendo também a 

5) Na sua opinião qual foi o papel do material para o desenvolvimento da atividade e nas descrições 
dadas pelo aluno. 
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avalição do professor, ao afirmar que: “o material ajudou também a professora, pois 

ela viu como ele resolveu o problema”. 

Podemos perceber que os participantes entenderam que a ferramenta material 

utilizada na tarefa com os alunos cegos tornou mais acessível o conhecimento 

matemático, ou seja, a ferramenta foi o elemento mediador nesta tarefa entre o aluno 

cego e os conceitos de área e perímetro, condizente com a teoria vygotskiana. Esse 

aspecto é importante quando os participantes, futuros professores, estiverem diante 

dos desafios de atuarem numa turma de inclusão, pois acreditamos que a ferramenta 

não é válida somente para aprendizagem dos alunos com deficiência, mas para 

aprendizagem de qualquer aluno. 

 

QUESTÃO 6 

Quadro 19 – Questão 6 da Atividade 1 

 

Na tabela a seguir, encontramos as respostas dadas pelos participantes a essa 

questão. 

 
Tabela 9 – Respostas dos participantes à questão 6 da Atividade 1 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

Márcia 

“O papel das intervenções do professor é fazer com que os alunos pensem sobre 
o que estão fazendo, afim de que eles possam aprender e desenvolver os 
conceitos de perímetro e área de forma correta. Quando a professora questiona o 
aluno, automaticamente ele começa a pensar se o que ele está fazendo está 
correto”. 

Daise 

“Nesses casos, com alunos especiais, é necessário que o professor procure as 
melhores soluções adequadas para ensinar seu aluno com necessidade especial. 
Ele não poderá aplicar a esse aluno o mesmo método de ensino usado para 
os demais. As intervenções são um tipo de ajuda para ir melhorando o raciocínio 
do aluno”. 

Cleide “As intervenções foram muito importantes, pois através delas os alunos puderam 
construir conhecimentos e aprender conceitos de perímetro e área”. 

Janaína 
“A influência das escolhas feitas pelo professor é intencional não só em relação a 
transmissão do seu conhecimento, às vezes a explorar o que o aluno sabe sobre 
o ‘assunto’, ou para dar procedimento nas atividades a serem desempenhadas”. 

Luna 
“O professor tem um papel muito importante, pois ele é mediador e é responsável 
pelo incentivo para o aprendizado dos alunos. O professor através da elaboração 
de materiais pode auxiliar e desenvolver o raciocínio dos alunos como foi nesse 
caso utilizado esse material para o cálculo de perímetro e área”. 

Valter 
“As intervenções feitas pelo professor fizeram com que o aluno refletisse sobre o 
que estava resolvendo, através das perguntas que ela o fazia. Uma intervenção 
que achei muito interessante foi a que a professora relembrou ao aluno o que ele 

6) Qual o papel das intervenções do professor ou qual a influência das escolhas feitas pelo professor 
na condução da atividade? 
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Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Todos os participantes afirmaram que as escolhas feitas pelo professor no 

cenário tiveram influência positiva no desenvolvimento dos alunos e que suas 

intervenções foram importantes no progresso da atividade.  

Podemos dividir as respostas em quatro ideias principais: 1) as intervenções 

fazem os alunos refletirem sobre o que estão fazendo (Júlia, Valter e Márcia); 2) as 

intervenções auxiliam o desenvolvimento do raciocínio do aluno (Luna e Daise); 3) as 

intervenções ajudam na construção do conhecimento (Rodrigo e Cleide); 4) as 

intervenções ajudam o professor explorar o que o aluno sabe sobre o conteúdo 

(Janaína).  

Podemos observar que, na opinião dos licenciandos, as intervenções são 

importantes tanto para o aluno, na sua tarefa de aprender, quanto para o professor, 

na sua tarefa de ensinar, apesar de entendermos que estas tarefas estão relacionadas 

entre si, ou, nas palavras de Paulo Freire, “ensinar inexiste sem aprender e vice-versa 

[...]” (FREIRE, 1996, p.12). O modo como os participantes consideram o papel das 

intervenções é corroborado por Healy e Powell (2013) quando afirmam que as estas 

podem ajudar na superação das dificuldades matemáticas apresentadas pelos alunos, 

sendo adequadas às especificidades de cada aprendiz. Eles declaram que 

 

[...] fatores cognitivos não são os únicos fatores que influenciam o 
desempenho dos alunos. Fatores emocionais e comportamentais, bem como 
fatores de mediação social, como currículo e abordagens de ensino também 
têm sido apontados como prováveis envolvidos (HEALY; POWELL, 2013, 
p.87). 

 

 

Além disso, apesar de nenhum licenciando ter relacionado, pelo menos 

explicitamente, as intervenções do professor à deficiência do aluno (exceto a 

participante Daise), suas colocações indicam que as intervenções têm também um 

tinha definido como área, a partir disso, ele resolveu a área da figura com a ajuda 
do material”. 

Júlia 
“O papel dela foi importante pois ela conseguia com suas perguntas fazer seus 
alunos refletirem sobre suas próprias respostas e assim fazer eles entenderem 
com o que eles mesmos falavam”. 

Rodrigo 

“O papel das intervenções do professor é ajudar a construir o conhecimento do 
assunto nos alunos. Como foi o diálogo, a intervenção da professora com Fábio, 
que, com perguntas, levou Fábio a refletir sobre o assunto e a chegar a resposta. 
E a influência das escolhas feitas pelo professor na condução da atividade vai 
determinar a excelência ou não do ensino”. 
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papel importante no desenvolvimento cognitivo de aprendizes com deficiência. Isto é 

evidenciado por Fernandes (2004) quando afirma que 

  

Um dos principais fatores que envolvem uma situação de aprendizagem é a 
intervenção do outro, capaz de estabelecer situações interativas com a 
finalidade de, através dos sistemas de mediação, favorecer o planejamento e 
a regulação das atividades de aprendizagem (FERNANDES, 2004, p.40). 

 

 

Queremos ainda destacar a resposta da Daise, pois ela foi a única participante 

que relacionou as intervenções do professor ao fato de termos a presença de alunos 

com deficiência numa sala de aula regular e ainda ressaltou que: “Ele [o professor] 

não poderá aplicar a esse aluno o mesmo método de ensino usado para os demais”. 

No entanto, apesar de não concordarmos com a posição de Daise, é possível que ela 

estivesse tomando como base a ideia de que “todos os alunos aprendem da mesma 

maneira” (HEALY; POWELL, 2013, p.86) ou de acordo com certo padrão 

preestabelecido e somente o aluno com deficiência aprende de maneira diferente.  

Entendemos que as intervenções do professor, narradas na atividade, não 

tiveram relação com o fato do aluno ser cego ou não. Tais intervenções poderiam ter 

ocorrido com alunos sem deficiência, assim como o material apresentado no episódio 

narrado na atividade poderia ser usado por alunos em geral. Sendo assim, 

acreditamos que um dos desafios do futuro professor, principalmente durante sua 

formação inicial, é desconstruir a ideia de uma sala de aula normal e começar a pensar 

o que seria ou como seria uma sala de aula inclusiva. Essa ideia será mais explorada 

na atividade 4 que é um cenário de reflexão sobre educação matemática inclusiva 

Tipo III. 

  

QUESTÃO 7 

Quadro 20 – Questão 7 da Atividade 1 

 

Segue, na tabela abaixo, as respostas dos participantes para essa questão. 

 

 

7) Já teve alguma experiência de ensinar geometria a um aluno cego ou com alguma outra 
deficiência? 
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Tabela 10 – Respostas dos participantes à questão 7 da Atividade 1 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

Rodrigo “Não. A ideia de ensinar geometria aos alunos com deficiência física é nova para mim”. 

Júlia “Não” 

Valter “Ainda não tive essa experiência, mas me sinto ainda muito despreparado para 
enfrentar essa situação”. 

Luna “Não. Infelizmente não tive essa experiência ainda, mas espero ter porque irá 
enriquecer meu conhecimento como ser humano e como futura educadora”. 

Janaína “Que eu me lembre não” 

Cleide “Não” 

Daise “Não” 

Márcia “Nunca tive nenhuma experiência em ensinar algum aluno cego ou com deficiência” 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Podemos notar que nenhum participante desta pesquisa teve alguma 

experiência anterior no ensino de geometria para alunos com alguma deficiência, 

sendo que Valter ressaltou sua falta de preparo para encarar esse desafio e Luna 

manifestou o desejo de ter essa experiência como parte do seu crescimento 

profissional. Temos então, de um lado, o despreparo servindo como justificativa para 

não atuação em um contexto inclusivo e, de outro lado, o desejo de enfrentar o desafio 

e crescer profissionalmente com ele.  

 

QUESTÃO 8 

Quadro 21– Questão 8 da Atividade 1 

 

Na tabela a seguir, temos as respostas escritas dos participantes para essa 

questão. 

 

 

 

 

8) Se pudesse dar uma nota, de 1 a 10, para seu nível de confiança em ensinar geometria para um 
aluno com deficiência, qual seria? Justifique. 
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Tabela 11 – Respostas dos participantes à questão 8 da Atividade 1 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

Márcia 

“Após assistir um vídeo de uma aula sobre áreas e perímetro para um deficiente 
visual, diria que meu nível de confiança é 2 em ensinar geometria. Mas de uma forma 
geral eu não teria segurança alguma em ensinar geometria a um aluno com 
deficiência. Eu não teria confiança, porque nunca tive a oportunidade de lidar. Eu teria 
que fazer perguntas ao respeito de atividades para trabalhar com os alunos com 
deficiência”. 

Daise 
“Como uma nova situação para mim, teria que fazer uma pesquisa sobre métodos 
a serem utilizados com esse tipo de público, mas pensando nas hipóteses das 
dificuldades eu daria uma nota 5, onde penso ser difícil essa nova situação, porém 
não impossível”. 

Cleide “Nota 3. Pois não me sinto capacitada para ensinar alunos com deficiência. Preciso 
me preparar muito ainda”. 

Janaína 
“Nota 6, pois 5 pontos seria referente a parte teórica que eu saberia e 1 ponto porque 
tentaria de todas as maneiras possíveis. Só não sei se as minhas ‘tentativas’ nas 
atividades propostas chegaria de encontro ao raciocínio do aluno para que ele 
entendesse”. 

Luna 
“3. Ainda não me sinto muito preparada apesar de haver uma grande vontade de 
ter essa experiência. Sinto que preciso de mais conhecimento na área para poder 
dar o auxílio necessário que o aluno vá merecer”. 

Valter 
“Daria a nota 3. Como já disse anteriormente, me sinto despreparado para dar aula 
a um aluno com deficiência. Não me sinto incapaz, porém ainda muito inseguro 
para isso”. 

Júlia 
“Não sei dizer uma nota, mas quando penso em uma sala com 40 crianças entre 
não deficientes e deficientes (que talvez precisem de muita atenção) me sinto 
insegura. Infelizmente a realidade escolar de nossas escolas é muito diferente do 
ideal”. 

Rodrigo 
“A princípio, sei que terei muitas dificuldades porque ensinar geometria para um aluno 
com deficiência é um terreno totalmente desconhecido para mim. Na verdade, nem 
nas disciplinas pedagógicas que cursei na faculdade tive contato ou me deu essa ideia. 
Logo, a nota que daria é 1, pelo desconhecimento para lidar com a situação”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Podemos notar que alguns participantes (Luna, Valter, Cleide e Rodrigo) 

associaram sua nota para o nível de confiança em ensinar geometria para alunos com 

deficiência com o seu despreparo, que também foi evidenciado nas respostas à 

pergunta 6 do questionário inicial (Quadro 1, p.80). No entanto, outros, como Márcia, 

Daise, Luna e Cleide, acrescentaram ou destacaram que é necessário pesquisar mais 

sobre o assunto.  

Em relação a esse aspecto, queremos destacar a resposta da Márcia, pois nos 

pareceu que antes de assistir ao vídeo do Leandro, ela estava mais confiante para 

ensinar geometria, por ter domínio do conteúdo e gostar de ensinar conteúdos 

matemáticos, conforme declarou no questionário inicial (Quadro 1, p.80). Porém, 

percebeu que, para que o ensino possa abranger os alunos excluídos ou abranger 

todos os alunos, é necessário que o professor tome “decisões com uma consciência 

maior das possíveis consequências” e que essas decisões “não limitem as chances 
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de vida de seus alunos” (ZEICHNER, 2008, p.546). Podemos relacionar esta ideia 

também à fala da Janaína, que ao dividir sua nota em parte teórica e parte prática, 

demonstrou que a tomada de decisão do professor vai além do conhecimento de 

conteúdo a ser ensinado e do conhecimento pedagógico que favoreça a compreensão 

dos aprendizes deste conteúdo, concordando com os pressupostos teóricos de 

Zeichner (2008). 

Queremos ainda destacar a resposta da Júlia que não estabeleceu nenhuma 

nota por associar sua insegurança em ensinar geometria para alunos com deficiência 

à quantidade de alunos numa sala de aula, apontando para uma situação que é 

realidade em muitas escolas brasileiras. Em relação a isto, o que é estabelecido como 

parâmetro no Parecer CNE/CEB n 8/2010 (que ainda tramita no Congresso 

Nacional), que trata dos padrões mínimos de qualidade para educação básica pública, 

é o número de 30 alunos por sala, no ensino fundamental II e no ensino médio. No 

Estado do Rio de Janeiro, especificamente, local onde ocorreu esta pesquisa, o 

Projeto de Lei nº 666, de 30 de Julho de 2015, que ainda tramita da Câmara 

Legislativa, no seu art. 2, determina que o limite de alunos, por turma, não pode 

exceder o número de “35 alunos, por professor, nos quatro anos finais do ensino 

fundamental e do ensino médio” (RIO DE JANEIRO, 2015). Além disso, no caso de 

uma turma que tenha aluno com deficiência incluído, há uma discussão na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que reduz esse número para 20 alunos, por 

turma. 

Diante disso e da colocação de Júlia, indagamos: qual o número ideal de 

alunos, por turma, para que se tenha uma educação de qualidade, tendo nesta turma 

alunos com ou sem deficiência? Concordamos com Júlia (e com outros participantes 

que também abordaram essa questão em outros momentos) que o número excessivo 

de alunos numa sala de aula pode prejudicar o processo de ensino e da 

aprendizagem, mas não, necessariamente, por termos a presença de um (ou mais) 

alunos com deficiência nesta sala. 

Ademais, a organização da sala de aula é um dos desafios para a 

implementação da inclusão. É preciso discutirmos ainda currículo, avaliação, sistema 

escolar e outros temas que muitas vezes o professor não tem tanto poder de 

influência, mas é preciso que tenha uma posição crítica sobre isso, como foi indicado 
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pelo posicionamento da Júlia nesta questão e que é uma das práticas do professor 

reflexivo definida por Zeichner e Liston (1996): 

 

[...] analisar e enfrentar os dilemas que se colocam na sua atividade, assumir 
os seus valores, estar atento aos contextos culturais e institucionais, 
envolver-se na mudança e tornar-se agente do seu próprio desenvolvimento 
profissional” (ZEICHNER; LISTON, 1996 apud OLIVEIRA; SERRAZINA, 
2002, p.36). 

 

QUESTÃO 9 

Quadro 22 – Questão 9 da Atividade 1 

 

As respostas dos participantes para essa questão estão na tabela abaixo. 

 

Tabela 12 – Respostas dos participantes à questão 9 da Atividade 1 

PARTICIPANTE 
RESPOSTA 

Rodrigo 
“O desafio encontrado para incluir alunos com deficiência nas turmas regulares é se 
adaptar às necessidades especiais do aluno para que consiga superar as 
dificuldades e possa conduzir as aulas da melhor maneira possível”. 

Júlia 

“As escolas não possuem uma boa estrutura para receber alunos deficientes. Os 
funcionários não são treinados para saber atender as necessidades de um aluno 
deficiente. É complicado em uma sala de 30, 40 alunos você se virar para dar conta 
de passar a matéria, dar atenção necessária para ajudar com as dúvidas desses 
quarenta, imagina quando entre esses quarenta existem crianças com deficiências, ou 
seja, crianças que precisam de ainda mais atenção. É complicado um professor 
sozinho conseguir dar conta”. 

Valter 

“Na minha opinião os desafios são muitos, entre eles: falta de preparo da maioria 
dos professores, muitos professores têm essa dificuldade para incluírem alunos com 
deficiência em turmas regulares; falta de estrutura nas escolas, tanto em termo de 
estrutura física das salas, bem como também a falta de materiais necessários para 
trabalhar com alunos deficientes; outro motivo também é a grande quantidade de 
alunos que se tem numa turma regular”. 

Luna 
“Acho que os desafios se dão principalmente no fato de muitas vezes o professor 
não estar preparado para receber esses alunos, principalmente nas turmas 
regulares, quando há a necessidade de fazer a inclusão desses alunos. Além da falta 
de estrutura escolar que estão presente em muitas instituições”. 

Janaína 

“Professores capacitados para ensinar alunos com esse tipo de deficiência ou 
professores que queiram realmente desenvolver esse tipo de trabalho, sem pensar 
nas barreiras que possam surgir. Já pensando no meio escolar, não querendo 
generalizar minha linha de pensamento, mas acredito que há uma grande falta de 
materiais desenvolvidos ou atividades/meios relacionados a geometria, neste caso, 
que fossem específicos para alunos com ‘tal’ deficiência, trazendo um processo de 
aprendizagem mais eficaz”. 

Cleide 
“Um dos desafios é o grande número de alunos que as salas de aula possuem. Às 
vezes, um professor já encontra dificuldades para atender a todos alunos sem 
deficiência, imagina ter que dar atenção especial a esses alunos com necessidades 
especiais. Então, acho que para incluir alunos com necessidades especiais em turmas 

9) Na sua opinião, quais os desafios encontrados para incluir alunos com deficiência nas turmas 

“regulares”? 
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regulares deveriam diminuir a quantidade de alunos dessa turma. Pois assim o 
professor terá mais facilidade para ensinar e o aprendizado fluirá melhor”. 

Daise 

“As turmas regulares sofrem problemas variados que são vistos no dia a dia em aula. 
Cada turma de cada escola é diferente da outra, mas por fim vemos falta de 
disciplina dos alunos, pais contra alunos, opressão em relação à aprovação dos 
alunos. A inclusão de alunos com deficiência é totalmente necessária em minha 
opinião, mas para isso é preciso salas adaptadas, turmas com quantidade de 
alunos suficiente para que o professor possa dar atenção a todos e que ninguém 
seja prejudicado. Acompanhante quando necessário, entre outras mudanças que 
ajudariam não só na inclusão desses alunos, mas também para aprimorar o ensino 
para todos”. 

Márcia 

“Os desafios encontrados são, primeiramente, a falta de experiência e didática do 
professor, pois geralmente isto não se aprende na universidade. Depois é a falta de 
estrutura, pois nem toda escola está preparada para receber um aluno com 
deficiência. Outro desafio é dar uma aula para uma turma que tenha alunos deficientes 
e não deficientes, poderia ser complicado dependendo do comportamento e nível 
da turma e da quantidade de alunos”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

 

Nessa última questão, três principais desafios foram destacados pelos 

participantes: 1) professores despreparados ou dispostos a desenvolver um trabalho 

com alunos deficientes; 2) falta de estrutura nas escolas; 3) grande quantidade de 

alunos numa turma. Este último relacionado com o fato do professor ter que dar 

“atenção especial” aos alunos com deficiência, como destacado nas respostas da 

Júlia e da Cleide. Mais uma vez os participantes demonstraram estar atentos ao 

contexto institucional em que ocorre a inclusão e analisar os dilemas que se colocam 

para atuarem numa turma ou numa escola mais inclusiva, conforme salientam 

Zeichner e Liston na citação anterior. No entanto, seria necessário levar o participante 

a refletir que cada aluno ou todo o aluno (e não apenas aquele com deficiência) 

precisa de uma “atenção especial”, porque cada um tem um tempo de aprendizagem. 

Como conseguir isso, se a estrutura escolar leva o foco dessa atenção especial para 

o aluno com deficiência? Todavia, as repostas apresentadas pelos participantes nesta 

questão podem ser exemplos da categoria “Limitações institucionais”, pois eles 

identificam aspectos importantes para o ensino inclusivo. 

Queremos destacar também a resposta do Rodrigo que sustentou que o 

desafio para incluir alunos com deficiência nas turmas regulares é que o professor 

deve “se adaptar às necessidades especiais do aluno”. Isto nos levou a pensar e a 

desejar que os participantes também pensassem em como seria uma escola inclusiva 

ideal. Assim, foi elaborada a Atividade 4 (Quadro 13, p.95), cujas respostas serão 

analisadas no capítulo 6. 
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3.2.2 Impressões dos relatórios individuais 

 

Como apresentado no capítulo anterior, o relatório individual (Quadro 2, p.82) 

tinha um espaço para que os participantes pudessem colocar seus comentários e 

impressões sobre todas as atividades desenvolvidas no curso, inclusive as atividades 

de pesquisa. Sendo assim, vamos analisar o que eles registraram em relação à 

Atividade 1. 

 Cleide destacou dois pontos: 1) a importância das ferramentas para a 

aprendizagem do aluno com ou sem deficiência, e 2) o número excessivo de alunos 

numa turma que dificulta o trabalho do professor em relação a inclusão. Ela também 

relatou que não sentia segura para atuar numa turma inclusiva; “seria uma tarefa 

difícil, mas não impossível”. 

É muito interessante para esta pesquisa que a Cleide tenha evidenciado o uso 

da ferramenta para a aprendizagem do aluno com ou sem deficiência por duas razões. 

Primeiro, porque um dos nossos argumentos é que, para criar uma educação 

matemática inclusiva, é necessário sensibilizar os futuros professores para o papel 

mediador de diferentes ferramentas nas atividades de aprendizagem matemática. 

Essa sensibilidade é demonstrada tanto pela Cleide como também pela Janaína, 

como veremos a seguir. 

A segunda razão é porque acreditamos que este cenário para reflexão sobre 

educação matemática inclusiva Tipo I proporcionou ao participante identificar as 

“formas de pensar, observar, agir e interagir na aula de matemática” (HEALY; 

POWELL, 2013, p.90) dos alunos que usam outras ferramentas para acessar o 

conhecimento. 

Esse aspecto do cenário também foi alcançado pela Janaína quando afirmou 

que a atividade foi importante para “se colocar no lugar do aluno e entender a forma 

como eles pensaram para chegarem nas suas respostas”. Ela também destacou o 

papel da ferramenta na elaboração e desenvolvimento dos conceitos trabalhados 

como fundamental e, em alguns casos, imprescindível. 

Luna declarou que a atividade fez ela “notar como os alunos com deficiência 

visual lidam com conteúdos matemáticos” e enriqueceu seu conhecimento a respeito 

do assunto, dando “ideias para utilizar no futuro quando for trabalhar com meus 

alunos”. Ela também demonstrou identificar outras formas de fazer matemática. 
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Daise relatou não ter uma opinião definida em relação à inclusão de alunos com 

deficiência em turmas regulares, mas entendeu que é um “maravilhoso desafio e 

forma de aprendizado” e que a inclusão pode tornar as aulas mais dinâmicas por conta 

das atividades diferenciadas. 

Valter também vê a inclusão como um desafio, apesar de não estar preparado 

para atuar numa turma inclusiva. Ele afirmou que o professor “deve viver em constante 

busca de aperfeiçoamento e atividades que possam fazer com que o aluno especial 

possa aprender o que está sendo ensinado”. Destacou que, ao responder a questão 

2, “não levei em consideração que eu deveria definir esses termos com uma 

linguagem em que todos os quatro alunos entendessem, só me dei conta desse fato 

quando a professora nos alertou sobre isso”. 

Júlia entendeu que o curso vai além do ato de preparar os participantes para 

ensinar geometria, mas também abrange “pensar na inclusão”. Ela declarou ter “um 

pouco de medo de não conseguir ajudar o aluno com deficiência alcançar todo o seu 

potencial pela minha falta de preparo”, mas a atividade e o artigo serviram para 

“reflexão e aprendizado”. Ela acrescentou: “desejo ser uma professora que consiga 

dar o melhor de mim para todos os alunos, sejam eles com ou sem deficiência”. 

Márcia relatou que a atividade 

 

[...] me fez pensar muito também sobre quando se deve introduzir um aluno 
com deficiência em uma turma regular. Com ela observei que alguns alunos 
podem ter um bom desenvolvimento se forem introduzidos mais cedo em 
turmas regulares. A inclusão e a diversidade podem fazer muita diferença no 
ambiente escolar, o problema é que infelizmente os professores e as escolas 
não estão preparados para que a inclusão aconteça (Relatório da participante 
– Acervo pessoal da pesquisadora). 

 

Nesse relato, Márcia nos indica que talvez seja interessante mostrar outros 

episódios de ensino nos quais alunos com deficiência tenham tido sucesso devido a 

sua inclusão em turmas regulares no início da vida escolar.   

Márcia também acrescentou que seria interessante o curso de Licenciatura em 

Matemática oferecer mais disciplinas que auxiliem na inclusão de alunos com 

deficiência.  

Sobre a formação acadêmica, Rodrigo afirmou não estar “preparado para 

atender a essa população com necessidades especiais” e justificou com o fato de não 

ter “nenhuma didática para trabalhar com eles, até mesmo em função da carência de 

projetos na faculdade abordando esse assunto”. 
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3.3 Síntese 

 

Neste capítulo apresentamos os primeiros dados coletados através do 

questionário inicial, dos protocolos da Atividade 1 e dos relatórios individuais.  

De um modo geral, podemos perceber, através desses dados, que 

conseguimos favorecer o início de uma reflexão dos participantes em relação aos 

caminhos alternativos que alunos com ou sem deficiência acessam o conhecimento 

matemático ou fazem matemática, além de outros aspectos que surgiram.  

Sendo assim, vamos evidenciar os fatos importantes que emergiram dos dados 

coletados. 

 

 Início de uma reflexão sobre os desafios do ensino de pessoas com 

deficiência, quando os participantes levantaram preocupações, temores 

e anseios relacionados a inclusão destas pessoas nas aulas de 

matemática e de uma forma de reflexão que considera, conforme os 

pressupostos teóricos de Zeichner, uma tomada de consciência das 

consequências que as escolhas do professor possa ter sobre a limitação 

ou não das chances de aprendizagem de seu aprendiz. 

 Considerações dos participantes sobre a falta de preparo e sua 

insegurança para atuarem em ambientes escolares inclusivos, 

demonstrando ou justificando seu nível de confiança em relação ao 

ensino de alunos com deficiência. 

 A falta de preparo também foi usada como desafio para a inclusão de 

alunos com deficiência em turmas “regulares”, assim como a falta de 

estrutura nas escolas e o número excessivo de alunos numa turma. 

Estas respostas podem ser classificadas dentro da categoria “Limitações 

institucionais”.  

 A importância que os participantes demonstraram ter em relação à 

definição matemática formal de área e perímetro de uma figura plana, 

tomando-as como referência para comparação com as respostas dadas 

pelos alunos cegos na Atividade 1. Este posicionamento talvez fosse o 

esperado porque a formação escolar e acadêmica dos participantes 
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pode não ter proporcionado contato com diferentes práticas 

matemáticas destes conceitos. 

 As reflexões entre os participantes sobre a adequação da Atividade 1 

(questão 3) para a compreensão correta dos conceitos de área e 

perímetro de figuras planas.  

 A preocupação demonstrada por Márcia ao tentar validar a estratégia 

usada por Fábio (aluno cego da Atividade 1) para determinação do 

perímetro e da área do quadrado menor, dando indícios de uma certa 

sensibilidade em relação ao caminho percorrido pelo aluno na resolução 

da tarefa. 

 O destaque dado por Valter e Márcia ao signo que Leandro criou para 

ajudá-lo a calcular a área de figuras planas. 

 O reconhecimento por parte dos participantes do papel das intervenções 

e da importância da ferramenta material utilizada na tarefa com os 

alunos cegos, tornando mais acessível o conhecimento matemático e 

possibilitando a superação das dificuldades matemáticas. 

 

Em vista do que foi exposto aqui, acreditamos que este cenário para reflexão 

sobre educação matemática inclusiva proporcionou a identificação de diferentes 

práticas matemáticas e propiciou os participantes começarem a perceber as 

possibilidades de uso de outros recursos ou ferramentas (materiais, semióticas e/ou 

sensoriais) para fazer matemática, diferentes daqueles que estamos acostumados a 

usar, tornando-os mais sensíveis às formas que diferentes alunos chegam ao 

conhecimento. 
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CAPÍTULO 4  

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS – ATIVIDADE 2 

 

 

A Atividade 2 é um cenário para reflexão sobre educação matemática inclusiva 

Tipo II, cuja tarefa era descobrir, com o auxílio de um software de geometria dinâmica, 

quais quadriláteros eram possíveis construir por meio de uma reflexão de um triângulo 

qualquer usando como eixo de simetria um dos seus lados, sendo que os participantes 

estavam sujeitos a algumas restrições temporárias de um de seus canais de 

comunicação e/ou ação.  

O software de geometria dinâmica utilizado nesta tarefa foi o GeoGebra, por se 

tratar de um software gratuito e ser compatível com o sistema operacional usado no 

Laboratório de Informática da universidade onde foi desenvolvida nossa pesquisa. 

Conforme descrito no cronograma da disciplina (Tabela 3) em que foi aplicada 

essa atividade, os participantes realizaram atividades anteriores (Apêndice D), em que 

o software e suas ferramentas foram apresentados e nas quais a transformação 

geométrica simetria foi discutida e trabalhada com o objetivo de conduzir o participante 

a descobrir as características desta transformação e algumas propriedades a partir da 

movimentação de seus elementos de base e da exploração de diversas 

configurações. 

Um aspecto a ser considerado é que, durante a descrição do desenvolvimento 

da tarefa, admitimos que desenhar é diferente de construir e essa diferença também 

foi trabalhada com os participantes em uma atividade inicial do curso da disciplina. 

Tomamos como base o que estabelece Bongiovanni (2006) 

 

Desenhar é reproduzir a imagem mental que temos de um objeto geométrico. 
É uma das representações de um objeto geométrico teórico. É um traçado 
material cuja validade é apenas para uma posição particular dos objetos 
iniciais. 
Construir é utilizar as propriedades do objeto geométrico para obter a sua 
representação. A construção, quando realizada num software de geometria 
dinâmica, preserva, quando do deslocamento de um de seus pontos, as 
propriedades ligadas ao objeto geométrico que representa. (BONGIOVANNI, 
2006, p.6) 
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Sendo assim, a partir das suas interações com o software durante a Atividade 

2, esperávamos que os participantes chegassem a identificar os quadriláteros 

(côncavo e convexo), incluindo os casos específicos de quadrado e losango, a partir 

da reflexão de um triângulo qualquer em relação a um dos seus lados, movimentando 

seus vértices e explorando suas propriedades. Ademais, como a transformação 

geométrica simetria já havia sido trabalhada, nosso foco foram as estratégias que os 

participantes usaram para lidar com as restrições impostas. 

É importante ressaltar que, dentre as definições do quadrilátero pipa, uma 

delas, que adotamos no contexto desta pesquisa, é: “um quadrilátero que tem dois 

pares de lados consecutivos congruentes” (JAHN; BONGIOVANNI, 2013). No entanto, 

esse quadrilátero não é muito trabalhado no currículo das disciplinas que antecedem 

àquela em que a pesquisa foi desenvolvida. 

A seguir, apresentamos a descrição de como cada grupo resolveu a tarefa, 

ressaltando as estratégias usadas pelos componentes tanto na resolução 

propriamente dita como na comunicação entre eles. 

 

4.1 Grupo 1: Daise e Fred 

 

Com a ausência de uma participante no dia a aplicação da Atividade 2, foi 

necessário a formação de uma dupla e a filmagem foi feita por uma câmera fixa de 

modo que capturasse a imagem dos dois participantes, sem capturar a imagem da 

tela do computador. Por isso, as figuras que ilustram o que foi executado no software 

bem como os resultados obtidos são deduções feitas pela pesquisadora baseada nas 

falas de um dos participantes da dupla. 

Nesse grupo, Fred ficou temporariamente sem mobilidade nas mãos, mas 

podia falar, e Daise não podia falar, mas usou as mãos para executar os comandos 

no software. O vídeo desta dupla tem duração total de 49 minutos e 33 segundos e a 

transcrição completa está no Apêndice F. 

O grupo iniciou a tarefa com uma leitura em voz alta feita por Fred e 

acompanhada por Daise. Em seguida, Fred orientou a colega: “Faz um triângulo 

qualquer primeiro. É a primeira coisa que tem que fazer. Depois a gente vê quais 

quadriláteros é possível fazer a partir dele” (Apêndice F – Trecho 1). A câmera não 

mostra quais ferramentas Daise usou para fazer o triângulo sugerido, no entanto, 
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depois que ela executou os comandos, Fred continuou: “Então você vai refletir o ponto 

A no segmento CB. Aí você vai fazer um quadrilátero” (Apêndice F – Trecho 5). Daise 

fez um gesto com o dedo indicador para perguntar ao colega sobre a ferramenta que 

usaria para fazer a reflexão e Fred respondeu: “Isso. Reflexão em relação a uma reta. 

Agora une os pontos... Temos um quadrilátero? Temos um quadrilátero... É um 

losango” (Apêndice F – Trechos 7-8). Para justificar sua resposta, Fred descreveu 

algumas características da figura: “Porque (tem) a diagonal maior e a diagonal menor 

e seus lados são congruentes” (Apêndice F – Trecho 11). Enquanto isso, Daise 

deslizava o dedo indicador direito sobre a tela do computador indicando os elementos 

citados pelo colega, que concluiu: “Conseguimos fazer, por enquanto, um losango” 

(Apêndice F – Trecho 11). 

No entanto, ao mostrarem à pesquisadora o quadrilátero obtido, a mesma 

indagou: “É um losango? Losango tem os quatro lados iguais” (Apêndice F – Trecho 

23). Imediatamente, Daise começou a manipular o mouse para medir o comprimento 

dos lados da figura. Concluíram que o quadrilátero não era um losango, mas, como 

nenhum dos participantes indicou que dois pares de lados consecutivos da figura eram 

congruentes, a pesquisadora destacou que a figura ainda era um quadrilátero, para 

motivar a dupla a continuar explorar suas propriedades. 

O fato de não ter acesso a uma gravação da tela, dificultou a análise do trabalho 

desta dupla, mas a partir das falas ficou evidente que nesse episódio Daise desenhou 

um triângulo escaleno, no qual as medidas de dois lados não eram visualmente muito 

diferentes; depois refletiu um dos vértices em relação ao lado oposto a ele e obteve 

um quadrilátero, que inicialmente Fred julgou ser um losango. A figura abaixo (Figura 

27) ilustra os possíveis desenhos feitos por essa dupla. 
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                (a)                                                     (b) 
 

Figura 27 – Triângulo escaleno e sua reflexão7 feito pelo Grupo 1 na Atividade 2 

 

Logo depois, Fred decidiu, após outra leitura da tarefa, que, a princípio, eles 

não teriam que “fazer outro triângulo” e solicitou à colega que fizesse outra reflexão: 

“Reflete C em relação ao segmento AB” (Apêndice F – Trecho 16). Parece que ele 

tinha em mente obter um paralelogramo, pois disse: “... eu posso girar ele? ... Não. Só 

posso usar a reflexão... Se girasse, viraria e encaixaria no paralelogramo” (Apêndice 

f – Trechos 18-20). 

Alguns instantes depois, Daise fez um movimento no ar com o dedo indicador 

direito como se desenhasse um ângulo reto e, depois, fez um sinal com a mão em 

formato de L. Fred respondeu dizendo que se eles usassem o ângulo reto, o triângulo 

não seria um triângulo qualquer, como escrito no enunciado. Então, Fred pede para 

que Daise faça outro “triângulo qualquer”, mas, dessa vez, pretendiam usar as 

ferramentas dinâmicas do software, conforme sugere o trecho da gravação e a figura 

que ilustra esse trecho (Figura 28) que seguem abaixo (Apêndice F – Trechos 38 e 

40): 

 

38 Fred: Pode colocar o mais feio possível. Tá muito bonitinho esse daí. Ok. Agora faz a 
mesma coisa, reflete B em AC. [Daise executa os comandos]. 

 
 
 
 
 

 

                                                             
7 Os rótulos relativos aos lados da figura são dados automaticamente pelo software GeoGebra. Por 
isso, apesar de nenhum participante ter mencionado algo sobre os mesmos, os rótulos podem oferecer 
alguma dificuldade na caracterização dos quadriláteros. 
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(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 

(b) 
 

Figura 28 – Outro triângulo escaleno e sua reflexão obtido pelo Grupo 1 na Atividade 2 

 
40 Fred: Reflete e roda ele. Reflete B em AC... e com a ferramenta “polígono”... isso... fecha 

lá. Roda o A agora com a “seta de mover”. Tenta girar ele.  

 

Quando Daise movimentou o vértice A, como sugerido pelo colega, Fred não 

aceitou a figura obtida (Figura 29) e sua reação foi questionada pela pesquisadora, 

conforme indica o diálogo abaixo (Apêndice F – Trechos 41-47). 

 
41 Fred: Aí não... aí não... 

42 Pesquisadora: Aí não, porque? 

43 Fred: Porque eu estou mexendo no triângulo!  

44 Pesquisadora: Mas... deixou de ser triângulo? 

45 Fred: Não, não deixou de ser triângulo. Mas mudou o triângulo que eu tinha. Aí ele pode 

virar qualquer quadrilátero.  

46 Pesquisadora: Qualquer? 

47 Fred: É. Se eu mexer ali nos pontos pode ...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

135 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Quadrilátero obtido pelo Grupo 1 movimentando do vértice A 

 

Em seguida, Daise voltou a executar comandos com o mouse e Fred sugeriu 

que ela movimentasse o vértice B’. Como esse vértice era reflexo do vértice B, não foi 

possível movimentá-lo. Então, Fred declarou: “É porque esse triângulo que você está 

querendo fazer é um triângulo retângulo. Não pode. Tem que ser um triângulo 

qualquer” (Apêndice F – Trecho 60).  

Podemos perceber que em mais de uma ocasião, Fred relutou em aceitar o 

desenho ou o movimento de um vértice para obter outro triângulo que não fosse 

escaleno (que, para ele, era “triângulo qualquer”), demonstrando ter interpretado o 

enunciado de tal modo que só poderiam fazer a tarefa com um triângulo que não 

poderia ser específico, nem ter sua forma alterada. Outros diálogos (Apêndice F – 

Trechos 72-74 e 102-106) também corroboram essa interpretação. 

 

Diáologo 1  
 
72 Fred: Faz outro triângulo. Não apaga esse, faz outro. Deixa esse aí. [Daise começa o 

desenho de outro triângulo] Mais feio, mais feio... isso, isso, isso. (pausa) Podia 
acidentalmente ser um (triângulo) retângulo, mas não pode. 

 
73 Pesquisadora: Você quer fazer um (triângulo) retângulo, você faz um (triângulo) 

retângulo. 
 
74 Fred: Mas aí ele não vai ser qualquer! 
 
 

Diálogo 2  
 
102 Fred: É porque aqui (na folha de atividade) está escrito “... um triângulo qualquer...”, 

então eu pensei que não pudesse usar outro triângulo.  
 

103 Pesquisadora: Entendi sua dúvida. 
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104 Fred: Em negrito está “quais quadriláteros são possíveis construir por meio de uma 
reflexão...” 

 

105 Pesquisadora: É porque com o GeoGebra você pode usar um triângulo e movimentar 
seus pontos. Mas se você quiser desenhar vários triângulos, pode também. 

 

106 Fred: Então, eu posso dizer que eu fiz um triângulo específico, fiz uma coisa 
(quadrilátero) e com outro triângulo, fiz outra coisa (quadrilátero)? [Nesse momento, ele 
olha para a colega] Beleza! 
 

 

A última fala de Fred confirmou uma resistência em trabalhar com triângulo 

dinâmico, talvez por não ter o hábito de trabalhar com casos gerais. Sua estratégia foi 

desenhar ou construir um representante de uma classe de triângulos (escaleno, 

isósceles, retângulo) e, depois, tratá-lo como uma figura estática. 

Pode ser que a escrita do enunciado tenha dado margem para tal interpretação, 

embora isso não tenha sido verificado junto aos bolsistas e alunos voluntários com 

quem testamos essa atividade, conforme descrito no Capítulo 2. Outra possibilidade 

é que as experiências anteriores dos participantes com o software, não colaboraram 

com o tipo de exploração que seria eficiente nesta tarefa. Isto é, nas atividades 

anteriores, a diferença entre desenho e construção foi bastante destacada, talvez 

dando a impressão que uma figura construída tenha mais valor que um desenho. 

Nesta atividade, a nossa pretensão era que os participantes interagissem com um 

triângulo dinâmico, o qual poderia ser movimentado para obterem qualquer membro 

da classe de triângulos, incluindo aqueles com propriedades associadas com 

subclasses da classe geral. Assim, a opção de testar diferentes tipos de triângulos 

separadamente por meio de investigações de construções, e não desenhos, parece 

consistente com as atividades previamente trabalhadas. 

Dando prosseguimento à atividade, Fred teve a preocupação em dar um nome 

ao quadrilátero obtido anteriormente no caso de um triângulo escaleno (ou, para ele, 

“triângulo qualquer”). Então, ele descreveu as propriedades desse quadrilátero a fim 

de caracterizá-lo: “Ele tem ... AB é congruente a AB’, ... BC é congruente a B’C, a 

diagonal, no caso, é comum a ambos os triângulos” (Apêndice F – Trecho 67). 

Posteriormente, Fred identificou esse quadrilátero como sendo uma pipa: “A gente 

criou um triângulo ABC. A gente refletiu o ponto B no segmento AC. Criou o ponto B’, 

lá embaixo. Aí ficou tipo uma pipa” (Apêndice F – Trecho 92). No entanto, podemos 

observar na gravação indícios de que Fred nomeou tal quadrilátero apenas pelo fato 
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deste ter formato parecido como um brinquedo popular de mesmo nome e não por 

suas características, apesar de tê-las mencionado. 

Antes desta identificação, Daise voltou a manipular o mouse, mas não foi 

possível descrevermos os comandos que ela estava executando. Pela descrição dada 

por Fred instantes depois, podemos deduzir que Daise voltou ao segundo quadrilátero 

(Figura 27) obtido por eles, ligou os vértices B e B’ para desenhar um novo triângulo 

CBB’ (triângulo isósceles) e refletiu C em relação a BB’. No entanto, Fred interferiu 

sugerindo que a colega fizesse uma reflexão na figura em que estava trabalhando 

(Apêndice F – Trechos 84-88): 

 

84 Fred: Se eu refletir C em BB’, vai me dar um losango. [Daise coloca o dedo indicador 
na tela do computador enquanto o colega dá instruções] ... porque a diagonal ela vai 
ter ... Isso. Reflete.  

 
85 Fred: Aí vai ... Tá vendo? Agora junta lá fora... Isso. Não, não. C. Isso. B’. C. Isso, 

amorzinho! [Daise manipula o mouse parecendo determinar as medidas do lados e dos 
ângulos do quadrilátero obtido]. 

 
86 Fred: É! Por construção! [Daise continua determinando as medidas do quadrilátero]. 
 
87 Fred: Porque são alternos. 
 
88 Daise [bate palmas quando acaba de determinar as medidas do quadrilátero e sorri]. 

 

 

Nesse episódio, observamos que o fato de Fred antecipar o resultado da 

reflexão do triângulo isósceles pode ser um indício de que ele usou implicitamente as 

propriedades da reflexão para caracterizar o quadrilátero obtido e Daise recorreu a 

medição dos lados da figura para verificar a conjectura inicial do colega. No entanto, 

não ficou claro o que Fred queria dizer o termo “alternos”; talvez ele estivesse se 

referindo aos ângulos, cujas medidas se alternam no quadrilátero (Figura 30 – 

quadrilátero em azul). 
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Figura 30 – Losango obtido pelo Grupo 1 na Atividade 2 

 

Em seguida, mostraram à pesquisadora os resultados obtidos até aquele 

momento, através da descrição dada por Fred: “(...) Então, a gente fez um (triângulo) 

isósceles e refletiu C na base dele; deu um losango, um quadrilátero. A gente fez um 

triângulo qualquer (...) refletiu ele (o triângulo) no maior lado dele; no nosso caso, é a 

base. E deu uma pipa” (Apêndice F – Trecho 109). 

Posteriormente, Fred sugeriu que Daise construísse um triângulo retângulo 

isósceles usando a ferramenta “rotação em torno de um ponto” e, depois, refletisse o 

vértice do ângulo reto. Abaixo temos a figura (Figura 31) ilustrando a possível 

construção feita pela dupla. 

  

  

 

 

 

 

        (a)                                                             (b) 
 

Figura 31 – Terceiro quadrilátero obtido pela Grupo 1 na Atividade 2 

 

Fred, ainda, justificou o fato desse quadrilátero ser um quadrado da seguinte 

forma: “(...) É porque aí, o segmento DE tem o mesmo tamanho, é côngruo ao E e 

aquele outro (ponto) lá embaixo (D’). Aí, você refletiu, deu um quadrado (...)” 

(Apêndice F – Trecho 125). Nesta situação, eles não sentiram a necessidade de fazer 

a verificação usando a estratégia de medir os lados e os ângulos para caracterizar o 
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quadrilátero obtido na construção, embora Fred não tenha explicado exatemente 

como a reflexão produziria um quadrado. 

A partir dessa construção, a dupla começou várias tentantivas para obter um 

retângulo. Fred, de início, expressou o seguinte raciocínio: (...) Mas se o D for maior... 

o cateto oposto; se o cateto oposto for maior que o cateto adjacente, mesmo tendo 

um ângulo reto nele, não vai ser um quadrado, vai ser um retângulo. Porque os outros 

dois ângulos não vão ser 90 ” (Apêndice F – Trecho 125). Em seguida, ele sugeriu 

que Daise movimentasse o vértice D, de modo que o lado DE ficasse maior que o lado 

D’E, mas verificou que esse era um movimento impossível, já que o ponto D’ era uma 

rotação do ponto D e concluiu: “(...) Poxa! Não dá. É porque ele é construção... Ele 

tem que ficar maior que o outro. Aumentar um, sem aumentar o outro” (Apêndice F – 

Trecho 134). 

Instantes depois, Fred perguntou à pesquisadora: “(...) Todo quadrado é um 

retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, certo? Então, aquele ali (referindo-

se ao quadrilátero anterior), apesar de ser um quadrado, ele também é um retângulo, 

certo?” (Apêndice F – Trecho 147). A pesquisadora explicou que ele estava correto, 

mas indagou se era possível obter um retângulo que não fosse quadrado.  

Fred e Daise ficaram olhando para tela do computador parecendo imaginar 

como obteriam um retângulo a partir da reflexão de um triângulo retângulo escaleno. 

Daise voltou a manusear o mouse, mas, devido a posição da câmera, não foi possível 

identificar os comandos executados. Supomos, pelas falas do seu colega Fred 

(Apêndice F – Trechos 161-166), que ela tentava obter um retângulo:  

 

Não vai. (...) Teria que virar ele. (...) Não dá... Porque vai ficar uma figura que vai lá 
pra cima. (...) Eu falei com ela (a pesquisadora) de girar. Não pode. (...) Mover pode, 
mas girar não pode. 

 

Fred, então, propôs a construção de um losango (esquecendo-se que já haviam 

feito essa construção), mas Daise se recusou e deslizou os dedos sobre a tela do 

computador prolongando os lados do quadrado exibido na mesma, mostrando o 

quadrilátero que desejava fazer: o retângulo. Fred enfatizou que não era possível essa 

construção e buscou um meio de justificar isso para a colega. Ele pretendia usar 

representação visual, mas como não poderia usar suas mãos para produzi-la, buscou 

outras ferramentas – a caneta presa pela boca, para apontar; e o formato da folha, 

para representar o retângulo. Como mostra o diálogo abaixo (Apêndice F – Trechos 
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179-186), foi o primeiro momento na interação que ele sentiu a necessidade de buscar 

uma ferramenta que poderia substituir as suas mãos. 

 

179 Fred aponta para a diagonal do retângulo representado pela folha de atividade e fala: 
Daqui (uma extremidade da diagonal da folha – Figura 32a) até aqui (outra extremidade 
da diagonal – Figura 32b), você tem um triângulo retângulo. Se você refletir ele, ele não 
vai encaixar. [Daise concorda, balançando a cabeça]. Teria que girar ele. Não dá. Tem 
que fazer de outro jeito. 

 
180 Fred fica olhando para a folha de atividade, fazendo alguns movimentos com a caneta, 

tentando encontrar uma forma de obter um retângulo a partir de uma reflexão de um 
triângulo retângulo. Enquanto, Daise observa o colega e olha também para a folha de 
atividade.  

 

181 Fred: Esse lado aqui (apontando para um dos vértices da folha), vai refletir aqui 
(apontando para um ponto fora da folha), que vai ser a arraia (pipa) que a gente fez. 

 
182 Daise pega a folha de atividade para tentar a reflexão por meio de dobradura. Ela 

consegue um quadrado a partir da reflexão de um triângulo retângulo isósceles e olha 
para o colega. 

 
183 Fred: Esse é igual ao que fizemos no computador, que deu um quadrado, porque ele 

encaixa e o retângulo não encaixa, por causa dos eixos de simetria. [Daise concorda 
balançando a cabeça positivamente] 

 

184 Fred: Quantos eixos de simetria tem o retângulo? [Daise responde sinalizando “dois” 
com os dedos].  

 

185 Fred: Mas a diagonal não é um eixo de simetria. [Daise novamente balança a cabeça 
concordando].  

 

186 Fred: Só dá pra fazer um retângulo a partir de um quadrado ou ... (trecho inaudível). 
Já o quadrado, tem 3 eixos de simetria? Não. Tem 4 eixos: as diagonais e as 
mediatrizes dos lados. 

 

 

 

 

 

 

    

           

               
   (a)                           (b) 

 
Figura 32 – Fred mostrando para Daise a impossibilidade de obter um retângulo na Atividade 2 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Destacamos que a fala de Fred, nesse episódio, mostra que ele usou as 

propriedades da reflexão para justificar a impossibilidade da construção de um 
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retângulo a partir da reflexão de um triângulo retângulo escaleno, pois ele usou termos 

como “eixos de simetria”, “encaixa” e “girar”. 

Daise, a princípio, aceitou a explicação dada pelo colega e eles passaram para 

a tentativa de obterem um losango. Para isto, Fred sugeriu que a colega construísse 

um triângulo isósceles usando os seguintes comandos: segmento com comprimento 

fixo (6 cm), mediatriz do segmento e ponto sobre objeto; depois refletisse o vértice 

oposto à base (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

   (a) 

 

 
       (b) 

 
Figura 33 – Losango obtido pelo Grupo 1 através da reflexão de um triângulo isósceles 

 

No momento quem que visualizou o quadrilátero construído, Fred declarou, em 

tom de decepção: “(...) Mas é um quadrado!” (Apêndice F – Trecho 193), porém Daise 

não concordou com o colega, balançando a cabeça e o dedo indicador negativamente. 

Fred insistiu: “É sim. Os quatro lados são iguais” (Apêndice F – Trecho 194), mas 

Daise deslizou o dedo sobre a tela do computador, parecendo indicar os ângulos da 

figura, ao que seu colega respondeu: “Os ângulos? Veja se não são (retos). Se não 

forem, beleza. Se forem, é coincidência demais” (Apêndice F – Trecho 195). Após 

Daise determinar as medidas dos ângulos, eles confirmaram que o quadrilátero obtido 

era um losango. 

É possível que o tom de decepção de Fred tenha dois motivos: 1) eles já tinham 

construído um quadrado; ou 2) ele tinha em mente conseguir um losango que não 

fosse quadrado. De qualquer forma, temos indícios de que eles usaram as 

propriedades da reflexão para justificar que o quadrilátero obtido era um losango. 

Após esse momento, Daise voltou a insistir na construção de um retângulo, 

mostrando ao colega um triângulo que poderia resultar em um retângulo após a 
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reflexão em relação a um dos seus lados. Ela deslizou os dedos sobre a tela do 

computador, indicando os catetos de um triângulo retângulo escaleno (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
   (a)               (b) 

 
Figura 34 – Daise indicando os catetos de um triângulo retângulo escaleno 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Fred, entendendo o desejo da colega, indagou: “Como fazer isso?” (Apêndice 

F – Trecho 206). Então, sugeriu que Daise começasse a construção a partir do 

triângulo retângulo isósceles, (Figura 31a) do qual obtiveram o quadrado 

anteriormente, dobrando um dos lados desse triângulo através da ferramenta “reflexão 

em relação a um ponto”. Eles, assim, conseguiram construir um triângulo retângulo 

escaleno D’EE’2 (Figura 35a – triângulo em azul), no qual fizeram a reflexão do vértice 

E em relação à hipotenusa DE’2 (Figura 35b – quadrilátero em azul) com o intuito de 

conseguir um retângulo.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (a)                                                                                   (b) 
 
Figura 35 – Triângulo retângulo escaleno e sua reflexão em relação a hipotenusa construído 

pelo Grupo 1 na Atividade 2 
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Após a reflexão, Daise parecia não acreditar ou não aceitar o resultado obtido, 

pois permanceu por alguns instantes olhando para tela do computador e, depois, 

manipulando o mouse, talvez em busca de uma ferramenta no software que pudesse 

ajudá-la a construir um retângulo por meio de uma reflexão de um triângulo ou talvez 

tentando movimentar os vértices do polígono de modo a formar um retângulo. 

Por fim, Fred concluiu: “Se a gente ficar movendo eles com a ‘setinha’, vai dar 

outros quadriláteros, mas eu não sei o nome deles” (Apêndice F – Trecho 230). 

Considerando essa fala e todo o desenvolvimento da atividade, podemos observar 

que, essa dupla tinha conhecimento do aspecto dinâmico do software, e que isso 

serviu de motivação para que eles tentassem vários triângulos diferentes para obter 

os quadriláteros solicitados. 

Em relação a essa dupla, queremos ainda destacar um aspecto importante para 

esta pesquisa: a interação entre seus participantes. Além, do episódio relatado acima 

em que Fred tentou explicar para Daise porque não era possível obter um retângulo, 

ressaltamos o modo como Daise, que não podia falar nem escrever para se 

comunicar, usou o corpo para expressar suas ideias ao colega: usou as mãos para 

indicar elementos nas figuras desenhadas na tela do computador (Figura 36a), para 

fazer desenhos no ar (Figura 36b), no papel (Figura 36c) e na mesa (Figura 36d), e 

até dobradura em papel (Figura 36e). Usou também gestos e expressões para 

sinalizar concordância (Figura 36f), discordância, incompreensão (Figura 36g), 

satisfação (Figura 36h) e decepção (Figura 36i). 

           

 

 

 (a)                                                          (b)             (c) 
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(d)                                                         (e)                                                         (f) 

 

 

 

                                 

 

 

 

               

   (g)       (h)        (i) 

Figura 36 – Gestos e expressões usadas por Daise para se comunicar durante a Atividade 2 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Portanto, observamos que Fred e Daise, no desenvolvimento de toda a 

atividade, buscaram caminhos alternativos para superarem as restrições impostas 

temporariamente em relação aos canais de comunicação usuais e também ao acesso 

ao conhecimento matemático, substituindo ferramentas, como a fala e as mãos, por 

expressões corporais e objetos próximos (caneta, folha de atividade, software) para 

comunicarem suas ideias e argumentos matemáticos.  

 

4.2 Grupo 2: Júlia, Márcia e Cleide 

 

A organização neste grupo ficou assim: Júlia era responsável por filmar Márcia 

e Cleide, sendo que Márcia estava com o movimento das mãos temporariamente 

interrompido e Cleide só podia usar as mãos para executar os comandos no software, 

e não podia falar. O vídeo desse grupo tem duração total de 41 minutos e 39 segundos 

e no Apêndice G podemos encontrar sua transcrição completa. 
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É preciso esclarecer que, assim como no grupo anterior, não há imagens do 

que estava sendo executado no software e os resultados obtidos. Sendo assim, as 

figuras que ilustram o trabalho desse trio são deduções feitas pela pesquisadora 

baseada nas falas e/ou gestos das participantes. 

Márcia iniciou com uma leitura, em voz alta, da tarefa e, após a leitura, Cleide 

passou manipular o mouse para a execução da mesma. A solução inicial que elas 

usaram foi fazer um triângulo escaleno e refletir cada um dos vértices em relação ao 

respectivo lado oposto.  

Márcia orientou a colega: “Então, Cleide, acho que você deveria jogar o C pra 

lá... (Faz) Reflexão em relação a uma reta... Se você ligar... vai dar um quadrilátero” 

(Apêndice G – Trecho 2). Elas identificaram o quadrilátero obtido como “quadrilátero 

qualquer”, mas não justificaram essa identificação. A Figura 37 ilustra uma 

representação de um triângulo e sua reflexão que possivelmente Cleide tenha 

desenhado. 

 

 

 

 

 

 

 
  
             (a)                                                                                  (b) 
 
Figura 37 – Quadrilátero obtido pelo Grupo 2 através da reflexão do vértice C de um triângulo 

escaleno 

 

Para fazer a reflexão de outro vértice do mesmo triângulo, Márcia sugeriu que 

a colega copiasse o primeiro triângulo, abrisse um novo arquivo, fizesse a reflexão de 

outro vértice e verificasse se o quadrilátero obtido era igual ao primeiro: “Aí, Cleide, 

você fez primeiro com C. Agora você faz com B (Figura 38). Vai dar outro” (Apêndice 

G – Trecho 15). No entanto, antes que Cleide terminasse seu desenho, Márcia, 

olhando para tela do computador, indagou: “Dá a mesma coisa, né?” (Apêndice G – 

Trecho 16). 
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               (a) 
        (b) 

 
Figura 38 – Quadrilátero obtido pelo Grupo 2 através da reflexão do vértice B de um triângulo 

escaleno 

 

Ao observar o quadrilátero obtido na tela do computador, Márcia ficou na dúvida 

se era a mesma figura obtida com a reflexão do vértice C: “É igual? Acho que não” 

(Apêndice G – Trecho 18). Para sanar essa dúvida, Cleide abriu o primeiro arquivo e 

Márcia sugeriu que ela medisse os ângulos das duas figuras. Enquanto, Cleide media 

os ângulos, a colega indagou: “É diferente, não é?” (Apêndice G – Trecho 27). Cleide 

respondeu com um sinal afirmativo com a mão (Figura 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 39 – Cleide respondendo à pergunta da colega com um gesto na Atividade 2 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Em seguida, Márcia sugeriu que se fizesse a reflexão do vértice A: “... A gente 

já fez com C e com B, né? ... Agora faz com A (Figura 40)” (Apêndice G – Trecho 38). 
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                  (a) 
 
 
                   (b) 
 
Figura 40 – Quadrilátero obtido pelo Grupo 2 através da reflexão do vértice A de um triângulo 

escaleno 

 

Após fazer essa reflexão, as duas participantes olharam a tela do computador 

e, em seguida, voltaram a ler as instruções da folha de atividade. Márcia, então, 

questionou a pesquisadora: “Não seria o eixo de simetria e um dos seus pontos, não? 

... O eixo de simetria é a aresta mesmo?” (Apêndice G – Trecho 41). A pesquisadora 

respondeu que o eixo de simetria era um dos lados do triângulo. Então, Márcia pediu 

para Cleide voltasse ao triângulo, selecionasse a ferramenta “reflexão em relação a 

uma reta”, e refletisse todo o triângulo e não somente um vértice. As duas observaram 

o quadrilátero obtido e Márcia indagou se eram diferentes (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41 – Quadrilátero obtido pelo Grupo 2 através da reflexão de um triângulo escaleno 

 

Após uns instantes, Márcia concluiu que foi feita uma reflexão do vértice B, ou 

seja, a reflexão do triângulo ABC em relação ao lado AC tem o mesmo resultado que 

a reflexão do vértice B em relação ao lado AC. No entanto, Cleide discordou 
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balançando a cabeça negativamente, enquanto manipulava o mouse. Márcia sugeriu, 

então, que se voltasse para o segundo quadrilátero obtido (Figura 38) para fazer a 

comparação, medindo seus ângulos. Elas observaram que os três quadriláteros 

obtidos pela reflexão de cada um dos vértices eram diferentes e solicitaram a presença 

da pesquisadora para mostrar as soluções da tarefa. 

Quando a pesquisadora se aproximou, aconteceu o seguinte diálogo (Apêndice 

G): 

 

56 Márcia: A gente desenhou um triângulo aqui. Primeiro fez (a reflexão) em relação a 
cada ponto, aí a gente obteve três quadriláteros diferentes, medindo os ângulos. Aí, 
depois a gente tentou refletir ... 

 
57 Pesquisadora: Quantos quadriláteros vocês conseguiram? 
 
58 Márcia: Três. 
 
59 Pesquisadora: Quais são? 
 
60 Márcia: Não tem nome. [Cleide faz gesto com a mão (palma da mão esticada e 

levantada para cima), indicando a mesma resposta da colega]. 
 
61 Pesquisadora: Todos eles são (quadriláteros) quaisquer? [Cleide balança a cabeça 

afirmativamente]. 
 
62 Márcia: Porque a gente fez com triângulo ... escaleno. 
 
63 Pesquisadora: Então, (a reflexão de) um triângulo escaleno dá sempre um quadrilátero 

qualquer? 
 
64 Márcia: Pelo que a gente fez, sim. Depois a gente tentou refletir os lados também. Deu 

as mesmas coisas (quadriláteros). 
 
65 Pesquisadora: E aí? 
 
66 Márcia: E aí é isso. Porque... você disse alguma coisa sobre mudar os pontos de 

lugar?! [Márcia faz uma expressão de dúvida]. 
 
67 Pesquisadora: Vocês fizeram (a reflexão com) o triângulo escaleno. E se o triângulo 

fosse equilátero? Se o triângulo fosse retângulo? O resultado seria o mesmo? 
 
68 Márcia: Você quer que faça esse teste? 
 
69 Pesquisadora: Não é um triângulo qualquer? Então tem que abranger o maior número 

de possibilidades, né? 
 
70 Márcia: Achei que você queria que fizesse com um triângulo. Pode ser qualquer outro? 
 
71 Pesquisadora: Isso! 
 
72 Márcia (dirigindo-se à Cleide): Vamos fazer triângulo equilátero. 
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Márcia e Cleide, assim como Fred e Daise, entenderam que no enunciado era 

solicitado construir os quadriláteros por meio de reflexões, usando apenas um 

triângulo estático.  

Outro aspecto marcante nesta primeira parte da resolução da tarefa é que as 

participantes em nenhum momento caracterizaram, pelo menos explicitamente, os 

quadriláteros obtidos por suas propriedades ou pelas propriedades da reflexão, 

apenas os nomearam como “quadrilátero qualquer”. 

Após o diálogo acima, as participantes passaram, então, para a construção e 

reflexão de um triângulo equilátero. Elas usaram a transformação geométrica rotação 

para construírem o triângulo equilátero (Figura 42). 

 

 

 

 

 

 

       (a) 
 
 
 
 
 
 
               (b) 
 
Figura 42 – Losango obtido pelo Grupo 2 através da reflexão de um triângulo equilátero em 

relação ao vértice A 

 

Ao identificar a figura obtida pela reflexão como um losango, Márcia perguntou 

à pesquisadora: “O losango é um paralelogramo, não é?” (Apêndice G – Trecho 78). 

A pesquisadora explicou que losango é um caso específico de paralelogramo, assim 

como retângulo e quadrado. Enquanto isso, Cleide continuou manipular o mouse. 

Parecia que estava refletindo cada um dos vértices, pois Márcia concluiu que as 

reflexões dos vértices sempre dariam o mesmo quadrilátero, qual seja, um losango. 

Esta constatação nos dá indícios de que Márcia estava usando as propriedades da 

reflexão. No entanto, apesar de Cleide ter concordado com Márcia, ela continuou 

manipulando o mouse para finalizar sua averiguação. Após a confirmação, elas 

decidiram fazer a reflexão de um triângulo isósceles. 
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Na construção do triângulo isósceles, Márcia orientou Cleide passo-a-passo 

(Apêndice G – Trecho 85-87): desenhar um segmento AB; rotacionar o ponto A em 

torno do ponto B, 70 no sentido horário (ferramenta “rotação em torno de um ponto”); 

rotacionar o ponto B em torno do ponto A, 70 no sentido anti-horário; traçar uma reta 

passando pelos pontos A e B’, e outra reta passando pelos pontos B e A’1; determinar 

o ponto C como interseção das retas traçadas; ligar os pontos A, B, C para obter o 

triângulo isósceles (Figura 43). 

 

 

 

  

 

 

 

 

                         
Figura 43 – Triângulo isósceles construído pelo Grupo 2 na Atividade 2 

 

Como elas estavam usando a estratégia de refletir cada um dos vértices, Márcia 

disse à Cleide: “Faz a reflexão de B (Figura 44a) ... Acho que se você fizer (a reflexão) 

com o (vértice) A (Figura 44b), vai dar no mesmo ... Agora se você pegar o C (Figura 

44c) e ‘jogar para baixo’ ...” (Apêndice G – Trechos 88-90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  (a)                              (b)                               
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      (c) 

 
Figura 44 – Reflexões do triângulo isósceles obtidas pelo Grupo 2 na Atividade 2 

 

Após essas reflexões, elas se entreolharam e sorriram uma para outra, dando 

por encerrado a tarefa e solicitando a presença da pesquisadora. Neste momento, 

Cleide lembrou-se de um tipo de triângulo que elas ainda não tinham testado, procurou 

chamar a atenção da colega e desenhou um triângulo na mesa com o dedo (Figura 

45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Cleide comunicando-se com Márcia por meio de gestos na Atividade 2 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Márcia deduziu que Cleide estava indicando um triângulo retângulo: “Ah! Tem 

que ver o (triângulo) retângulo ... Verdade. Esqueci desse triângulo ... Mas o triângulo 

retângulo tem dois tipos. Tem um que é isósceles...” (Apêndice G – Trechos 95-97). 
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Neste instante, Márcia usou as mãos para representar os catetos de um triângulo 

retângulo isósceles e Júlia, que estava filmando, repreendeu a colega, que 

imediatamente recolheu novamente as mãos. Como para Márcia o uso das mãos para 

se comunicar era algo natural, no momento de exemplificar o triângulo, 

inconscientemente ela utiliza as mãos infringindo a restrição temporária. Mais adiante, 

na discussão em grupo, vamos verificar que esta atitude de Márcia é contrária ao que 

seu grupo afirmou sobre a sensação de resolver a tarefa com a restrição.  

Para a construção do triângulo retângulo isósceles (Apêndice G – Trechos 98-

105), Cleide usou a ferramenta “rotação em torno de um ponto” para rotacionar um 

segmento CD, de comprimento fixo 6,2 cm, em torno do ponto B, 90 no sentido 

horário (Figura 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 46 – Triângulo retângulo isósceles construído pelo Grupo 2 na Atividade 2 

 

Após a construção desse triângulo, Cleide seguiu com a reflexões de cada um 

dos vértices da figura (Figura 47) e elas observaram que duas reflexões não 

resultavam em um quadrilátero (Figuras 47b e 47c). 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
    (a)              (b)  
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(c) 
 
 
 

Figura 47 – Reflexões do triângulo retângulo isósceles obtidas pelo Grupo 2 na Atividade 2 

 

Logo após, elas seguiram para construção e reflexão de um triângulo retângulo 

escaleno e suas reflexões: “Agora tem que ser um triângulo retângulo que não tenha 

lados iguais” (Apêndice G – Trecho 108), disse Márcia. O áudio da gravação em vídeo 

não está suficientemente claro para descrevermos como as participantes construíram 

um triângulo retângulo escaleno (Apêndice G – Trechos 110-117), exceto quando 

Márcia dá duas orientações a Cleide: “Agora passa uma paralela...” (Apêndice G – 

Trecho 112) e “Passa uma (reta) perpendicular...” (Apêndice G – Trecho 115). Sendo 

assim, deduzimos que elas usaram os seguintes comandos: desenhar uma reta f 

definida pelos pontos A e B; desenhar uma reta g perpendicular à reta r passando pelo 

ponto B; desenhar uma reta h paralela à reta r; e, por último, ligar os pontos A, B e C 

para obter um triângulo (Figura 48a). Posteriormente, Cleide refletiu cada um dos 

vértices desse triângulo, sendo que duas reflexões não resultam em um quadrilátero 

(Figuras 48b, 48c e 48d).  
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 (a)              (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

(c)                (d) 
 

Figura 48  –  Triângulo retângulo escaleno e suas reflexões obtidos pelo Grupo 2 na 
Atividade 2 

 

Após alguns minutos, elas se entreolharam novamente e deram por encerrada 

a tarefa. 

Nesse trio registramos alguns momentos em que as participantes, que 

executavam a tarefa, buscaram outros meios de comunicação para superar as 

restrições estipuladas: desenhar na mesa com o dedo e responder afirmativamente 

ou negativamente balançando a cabeça ou a mão.  

Além disso, observamos que essa equipe não usou as ferramentas do software 

de forma dinâmica. No entanto, ao usarem a estratégia de refletirem cada vértice de 

um triângulo, este grupo realizou a tarefa de um modo diferente: para as participantes 

a investigação estava focada em verificar quantos quadriláteros era possível obter a 

partir das reflexões de diferentes triângulos. Neste caso, o software teve um papel 

importante, como elas afirmaram nas questões finais da atividade. 

Por último, verificamos que esse grupo identificou os quadriláteros apenas ao 

final da tarefa e por escrito, sem descrever suas características, ou seja, elas olhavam 

para figura e a nomeavam. Por isso, entendemos que as propriedades da reflexão 

estavam presentes, mesmo que implicitamente, nessa caracterização.  
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4.3 Grupo 3: Valter, Rodrigo e Janaína 

 

Neste grupo, Rodrigo podia mexer as mãos, mas não podia falar nem escrever 

para se comunicar; Valter ficou temporariamente sem a mobilidade das mãos e 

Janaína era responsável por filmar Rodrigo e Valter na execução da tarefa, mas sem 

fazer qualquer interferência. 

A gravação em vídeo da execução da tarefa dessa equipe tem duração total de 

46 minutos e 41 segundos e sua transcrição completa encontra-se no Apêndice H. 

Ainda temos uma gravação em áudio, com duração de 4 minutos e 30 segundos, em 

que eles discutem a resposta da tarefa e cuja transcrição está ao final desta seção. 

As figuras que ilustram o que foi executado no software por esse grupo foram feitas 

pela pesquisadora com base em algumas falas do participante Valter e de algumas 

imagens capturadas por Janaína, mas que, devido ao ângulo da câmera, mostravam 

figuras distorcidas. Algumas destas imagens são apresentadas junto com as figuras 

feitas pela pesquisadora. 

Rodrigo e Valter iniciaram a atividade lendo a tarefa silenciosamente. Durante 

todo o desenvolvimento da tarefa eles usaram a seguinte estratégia em relação à 

comunicação: em alguns momentos, Valter dava instruções para Rodrigo executar no 

computador; em outros, Rodrigo usava os comandos do software, enquanto Valter 

apenas observava. Nas imagens do vídeo, percebemos poucas formas de 

comunicação entre Rodrigo e Valter. Era como se eles tivessem pensando quase de 

forma independente: Valter, quase sempre, dava instruções para Rodrigo, sem pedir 

sua contribuição na resolução da tarefa e Rodrigo, por sua vez, ora executava as 

instruções do colega sem questionar, ora executava outros comandos sem 

estabelecer uma comunicação com o parceiro. Este aspecto difere dos outros grupos, 

em que o componente que podia falar dava orientações ao componente que tinha 

restrição quanto a fala, como forma de supostamente “controlar” a situação.  

Em relação à solução da tarefa, eles também optaram por desenhar vários tipos 

de triângulos e determinar quais quadriláteros eram obtidos pela reflexão de cada 

triângulo em relação a um dos seus lados.  

Valter sugeriu que começassem desenhando um triângulo escaleno: “(Tem 

que) Fazer um triângulo... qualquer... Tem que escolher um dos lados do triângulo 

para ser o eixo de simetria” (Apêndice H – Trechos 2-3). Eles escolheram o lado BC 
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do triângulo desenhado como eixo de simetria. É possível que Rodrigo tenha usado, 

inicialmente, a ferramenta “polígono” do software para este desenho, pois, após a 

reflexão, Valter deu outras instruções para o colega: “Mas é em relação à reta! ... 

Melhor não fazer o triângulo assim, não... Melhor fazer o triângulo por segmento” 

(Apêndice H – Trechos 7-9). Talvez esta mudança seja pelo fato do Valter ter 

demonstrado fazer diferença entre reflexão em relação a um segmento e reflexão em 

relação a uma reta que contém esse segmento. Depois de desenharem um triângulo 

escaleno, eles identificaram o quadrilátero como “quadrilátero irregular”. As figuras 

(Figura 49) abaixo ilustram os possíveis desenhos feitos por esse grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

            (a) 
 
                            (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

        (c) 
 

Figura 49 – Triângulo escaleno e sua reflexão obtidos pelo Grupo 3 na Atividade 2 
 

Alguns instantes depois, Valter sugeriu que Rodrigo movimentasse o vértice A 

da figura obtida anteriormente: “Mexe o ponto A ... Vai lá na primeira (ferramenta)... 

Pra cima...” (Apêndice H – Trecho 18). Porém, eles não exploraram a figura resultante, 

não movimentaram outro vértice e, novamente, identificaram-no como “quadrilátero 

irregular” (Figura 50).  
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Figura 50 – Quadrilátero obtido Grupo 3 através do movimento do vértice A do triângulo 
escaleno 

 

Esse episódio nos mostra que esse grupo algum conhecimento do aspecto 

dinâmico do software, mas este aspecto foi pouco explorado.  

Em seguida, Rodrigo continuou manipulando o mouse e construiu um triângulo 

equilátero DEF (Figura 51a), usando a ferramenta “polígono regular” do software, mas 

sem seguir sugestão do colega e sem comunicar a ele o que estava fazendo. Ao 

reconhecer o que Rodrigo estava construindo, Valter identificou o quadrilátero obtido 

como sendo um paralelogramo: “Então, de triângulo equilátero, você refletiu o ponto 

E em relação a DF e gerou um paralelogramo (Figura 51b)” (Apêndice H – Trecho 25). 

 

 

 

 

 

 
  (a)                      (b) 
 

Figura 51 – Quadrilátero obtido pelo Grupo 3 a partir da reflexão de um triângulo equilátero  

 

Rodrigo mediu o comprimento dos lados do quadrilátero obtido como tentativa 

de justificar a identificação como um paralelogramo. No entanto, este quadrilátero era 

um caso específico do paralelogramo, ou seja, era um losango. 

Em seguida, Rodrigo inicia novo desenho sem seguir alguma instrução do 

colega, que o observa e depois questiona: “Você refletiu o ponto G, né?” (Apêndice H 

– Trecho 31). A figura abaixo (Figura 52) ilustra o que Rodrigo estava desenhando. 
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Figura 52 – Quadrilátero obtido pelo Grupo 3 a partir da reflexão de outro triângulo escaleno 

 

Rodrigo não respondeu ao colega, mas continuou manipulando o mouse por 

alguns instantes e, em seguida, ambos ficaram olhando para a tela do computador. 

Após alguns minutos, Valter voltou ao “quadrilátero irregular”: “Eu falei que era um 

quadrilátero irregular, mas, se a gente reparar, o lado AC é igual ao lado CA’ e o lado 

BA’ é igual ao lado BA, porque é simétrico em relação ao BC... Um quadrilátero com 

dois pares de lados iguais” (Apêndice H – Trecho 32). Como esta caracterização veio 

após a construção do triângulo equilátero e sua reflexão, talvez esta construção tenha 

conduzido Valter a pensar novamente no primeiro quadrilátero obtido por eles. Sendo 

assim, mesmo que eles não tivessem estabelecido alguma comunicação entre si, é 

possível que as ações de Rodrigo no software tenham contribuído para que Valter 

ponderasse sobre a caracterização do quadrilátero pipa, usando, neste caso, as 

propriedades da reflexão (mesmo que não o tenha identificado como pipa). 

Em seguida, Rodrigo voltou a manipular a construção anterior (Figura 50) e, 

quando Janaína mostrou a tela do computador (Figura 51), observamos na figura as 

reflexões de cada um dos vértices de um triângulo escaleno GHI, sendo que somente 

um quadrilátero resultante foi destacado: 1) reflexão do vértice H em relação ao lado 

IG (Figura 53a); e, 2) reflexão do vértice I em relação ao lado GH (Figura 53b). Neste 

caso, eles usaram a mesma estratégia do grupo anterior (refletir em relação a cada 

um dos vértices do triângulo), mas não exploraram as propriedades dos quadriláteros 

obtidos nestas reflexões para identificá-los.  
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          (a)           (b) 

 
Figura 53 – Três reflexões obtidas de um triângulo escaleno pelo Grupo 3 na Atividade 2 

 

Na sequência da atividade, Valter solicitou que Rodrigo desenhasse um 

triângulo retângulo e depois fizesse a reflexão de um dos vértices em relação ao lado 

oposto a ele (Apêndice H – Trechos 40-41). Na figura a seguir, temos o desenho feito 

por Rodrigo na tela do computador. Como no vídeo nenhum dos participantes revela 

como foi feito esse triângulo, então não temos certeza que o triângulo JKL seja 

retângulo. Na verdade, o que podemos observar na figura abaixo (Figura 54) é que o 

ponto L não pertence à reta paralela ao eixo x.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 54 – Triângulo JKL feito pelo Grupo 3 na Atividade 2 

 

No entanto, Valter demonstrou uma expressão de decepção ao ver a reflexão 

do ponto K, e afirmou: “Ah não, mas ele refletiu em relação à reta toda e não foi 

somente (em relação ao) o segmento, não” (Apêndice H – Trecho 43). Mais uma vez, 

Valter fez diferença entre reflexão em relação a um segmento e reflexão em relação 

a uma reta que contém esse segmento. Ademais, a sua decepção pode estar 
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relacionada ao fato estar esperando obter um quadrado, conforme suas declarações 

mais adiante. 

Em razão disso, eles resolveram refazer o triângulo JKL, agora marcando o 

ponto L sobre uma reta paralela ao eixo x e refletindo o vértice K em relação ao lado 

JL (Figura 55). Ainda assim, não temos certeza de que o triângulo JKL seja retângulo, 

pois não temos a informação de como foi desenhado esse triângulo. 

 

 

 

 

 

 

    (a)            (b)      (c)  
 

Figura 55 – Triângulo JKL e sua reflexão obtido pelo Grupo 3 na Atividade 2 
 

Após obter esse último quadrilátero, Rodrigo manipulou o mouse parecendo 

estar medindo os lados dessa figura, pois Valter reagiu com uma expressão de 

reprovação e disse: “Continua dando dois lados iguais... Então não é um quadrado” 

(Apêndice H – Trecho 48). Sendo assim, eles resolveram fazer outro triângulo usando 

as ferramentas “segmento com comprimento fixo” e “reta perpendicular”. Agora, Valter 

instruiu Rodrigo neste desenho, conforme trecho abaixo (Apêndice H– Trechos 53-

55): 

 

Faz um triângulo com segmentos com medida certa...  Agora você faz um outro 
segmento, mas daí tem que ter a perpendicular... faz em P. Isso. Agora pede um 
ponto... mas tem que ser com mesma medida, 5 cm... Você tirou a reta 
perpendicular? Isso. Agora você pega uma reta (segmento) de 5 cm... Mas aí você 
não vai acertar certinho. Confere para ver se é 5 cm? Você tem que ir lá [indica com 
a cabeça] e pedi certinho lá. Lá na caixa que está escrito centímetro. Isso. 
(Ferramenta) “Distância, comprimento, ou perímetro” ... Arrasta um pouquinho até 
chegar a 5 cm (Figura 56a). Isso. Aí. Certinho... Agora você liga o R ao Q. (Figura 
56b).  Isso... Agora reflete o P ... em relação a RQ. Agora deu um quadrado (Figura 
56c). 
 

 

 

 

 

 



 

161 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 (a)            (b)     (c) 

 
Figura 56 – Triângulo retângulo PQR e sua reflexão desenhado pelo Grupo 3 na Atividade 2 

 

Considerando a conclusão feita por Valter em relação ao quadrilátero obtido 

nessa reflexão, parece que ele estava esperando que desse esse resultado e o fato 

de ter identificado o quadrilátero como quadrado mostra que é possível que tenha 

usado as propriedades de reflexão, mesmo que implicitamente. 

Finalizando a tarefa, eles decidiram abrir um novo arquivo para fazerem outras 

tentativas. Após pensar um pouco, Valter sugeriu: “Agora faz um triângulo com uma 

hipotenusa bem grande” (Apêndice H – Trecho 59), mas Rodrigo desenhou outro 

triângulo escaleno ABC, cujas medidas dos ângulos eram visualmente próximas às 

medidas dos ângulos de um triângulo retângulo escaleno. Enquanto Rodrigo 

manipulava o mouse, Valter afirmou, em tom de decepção novamente: “Não adianta 

nada... não vai dá o que eu estava pensando”. Pode ser que Valter estivesse 

pensando em obter um retângulo, mas não declara isso nesse momento. No entanto, 

aproveitando o desenho feito, Valter orientou Rodrigo a refletir o vértice A em relação 

ao lado BC (Figura 57), obtendo um quadrilátero semelhante ao primeiro, conforme 

declarou: “Vai dar aquilo que a gente estava achando, né?” (Apêndice H – Trecho 63). 

 

 

 

 

 

 
         (a) 
 
 
         (b) 
 

Figura 57 – Segunda tentativa com o triângulo escaleno do Grupo 3 na Atividade 2 
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Diante desse resultado, Valter teve outra ideia, demonstrando insistir na ideia 

de obter um retângulo: “É, mas se ele fosse um triângulo retângulo... Vamos fazer 

essa experiência. Se ele fosse um triângulo retângulo” (Apêndice H – Trecho 65). 

Sendo assim, Rodrigo passa a executar os comandos para atender à sugestão do 

colega, que, pela fala de Valter (É a reta perpendicular à BA – Apêndice H, Trecho 

66), resultou numa construção de um triângulo retângulo escaleno, ilustrado abaixo 

(Figura 58). Porém, observando o resultado da reflexão, Valter demonstra decepção: 

“... Ah, não! ... Eu achei que fosse...” (Apêndice H – Trecho 66), e complementa: “Só 

se for refletido o A em relação ao ponto B. Aí, daria um triângulo isósceles...” 

(Apêndice H – Trecho 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a)        (b) 

Figura 58 – Triângulo retângulo escaleno e sua reflexão feita pelo Grupo 3 na Atividade 2 

 

Após alguns minutos, Valter sugeriu que o colega fizesse um triângulo 

equilátero, esquecendo-se de que já haviam feito esta construção anteriormente. 

Rodrigo aceitou a sugestão do colega e, novamente, usou a ferramenta “polígono 

regular” disponível no software. Após a reflexão de um dos vértices desse triângulo, 

eles identificaram o quadrilátero resultante como losango (Figura 59) e Valter 

justificou: “É um losango com todos os lados iguais ... Ou... Um paralelogramo tem 

dois lados paralelos, né? É um losango com todos os lados iguais ou um 

paralelogramo com todos os lados iguais...” (Apêndice H – Trecho 75-77). Neste caso, 

eles usaram as propriedades de reflexão para caracterizar o quadrilátero.  
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Figura 59 – Outro losango obtido pelo Grupo 3 na Atividade 2 

 

Instantes depois, a pesquisadora aproxima-se do grupo e acontece o seguinte 

diálogo (Apêndice H), agora sem as restrições: 

 

82 Pesquisadora: Vocês conseguiram os quadriláteros? Alguns? [Eles respondem 
positivamente, balançando a cabeça]. 
 

83 Pesquisadora: Sabem dizer o nome para depois responderem (por escrito)? [Eles 
respondem positivamente, balançando a cabeça]. 
 

84 Pesquisadora: Já terminaram ou tem mais quadrilátero para descobrir? 
 

85 Valter olha para Rodrigo, depois responde: Acho que não tem mais não. 
 

86 Pesquisadora: Vocês conseguiram quantos? 
 

87 Rodrigo: Posso falar? [A pesquisadora responde afirmativamente com a cabeça]. Três. 
[Valter observa o colega]. 
 

88 Pesquisadora: Acha que tem mais? 
 

89 Rodrigo: Eu acho que esses três são todos, porque a gente viu que dá para fazer um 
quadrilátero regular, um quadrilátero irregular e um retângulo. [Valter apenas observa 
o diálogo entre a pesquisadora e Rodrigo]. 
 

90 Valter: Retângulo? [Ele fala em tom baixo e a pesquisadora não consegue ouvi-lo]. 
 

91 Pesquisadora: Tem mais algum que vocês acharam? 
 

92 Rodrigo: Losango e quadrilátero irregular, mais um quadrado e um quadrilátero 
regular.  
 

93 Pesquisadora: Mas, olhem só ... o quadrilátero regular só tem o quadrado (entre os 
citados na resposta), pois tem todos os lados e ângulos iguais. Se é o losango o que 
você está chamando de quadrilátero irregular, então que chamem de losango.  
 

94 Valter: Nós achamos um losango também. 
 

95 Pesquisadora: A pergunta é: tem um quadrado também ou não? 
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96 Valter: O quadrado deu quando fez... é ... [Faz um gesto com as mãos para indicar o 
ângulo reto do triângulo retângulo]. 
 

97 Pesquisadora: Então deu. Deu losango e deu quadrado. Então já tem dois. O outro 
irregular, tudo bem, esse é o nome. Foram esses três então? Você [me dirigindo ao 
Rodrigo] tinha falado outro, qual foi? 
 

98 Rodrigo: Um retângulo. [Valter fica olhando para Rodrigo, estranhando sua resposta]. 
 

99 Pesquisadora: Então, quatro. Isso? Fechou ou tem mais algum? Vocês querem tentar 
pra ver se tem mais? Ou querem fechar nesses quatro? 
 

100 Rodrigo: Você quem sabe Valter.  
 

101 Valter: Você que decide. 
 

102 Pesquisadora: Se vocês acharem que já terminaram, podem responder as questões 
de 1 a 5, inclusive com a participação da Janaína. 

 

Nesse episódio, consideramos duas situações. A primeira é que Rodrigo 

parece não ter aceitado ou assimilado a caracterização que Valter deu para o 

quadrilátero pipa, talvez por distração ou porque Valter não demonstrou confiança na 

sua própria caracterização durante a atividade e no diálogo que se seguiu. A segunda 

situação é que Valter, apesar de não concordar com a resposta de Rodrigo em relação 

ao retângulo, ele não contestou o colega, enquanto falava com a pesquisadora e, na 

discussão a seguir, ele terminou por aceitar a posição de Rodrigo.  

Após o diálogo acima, o grupo deu por encerrada a tarefa e seguiu para 

discussão da resposta da mesma e das questões solicitadas ao final das atividades, 

agora sem restrições e com a participação da Janaína. 

Na gravação em áudio, temos apenas a resposta da tarefa, ou seja, eles listam 

os quadriláteros encontrados a partir de determinados triângulos. Abaixo temos a 

transcrição desse áudio. 

 
Janaína: Eu percebi que vocês estavam fazendo reflexão usando cada um dos lados 
de um triângulo até encontrarem um quadrilátero. Parece que no início vocês tiveram 
dificuldade por isso. Apesar do que... Se fosse um triângulo equilátero... ia dá no 
mesmo (quadrilátero), independente de qual lado fosse (a reflexão), pois os lados eram 
iguais. 
 
Valter: Sempre dava um losango. 
 
Rodrigo: Sempre dava um quadrado. 
 
Valter: Não. Quando era equilátero, não. 
 
Rodrigo: Sim. Três lados iguais. Aí reflete os três lados iguais, aí dá um quadrado de 
quatro lados iguais. 
 



 

165 
 

Valter: Ah, é! Quando era o equilátero. Quando era o (triângulo) isósceles é que dava 
um losango. 
 
Janaína: Do equilátero não deu muita diferença, porque qualquer lado ia dar a mesma 
coisa. Não interferia o lado. Os outros, vocês acharam o quê? 
 
Rodrigo: Quando eram três lados diferentes, formava um quadrilátero irregular quando 
refletia, independente de qual seja o segmento. Porque três lados diferentes, vai refletir 
três lados diferentes, logo um quadrilátero irregular. E quando era equilátero, formava 
um quadrilátero regular, ou seja, um quadrado. Quando era o (triângulo) isósceles 
formava um losango ou um retângulo, porque tinha dois lados iguais, refletia dois lados 
iguais; dava para fazer um retângulo ou um losango. 
 
Valter: Dava um paralelogramo também. 
 
Rodrigo: Sim. Por isso, eu estava falando com ela (pesquisadora) que resumindo tudo 
daria um quadrilátero irregular, um quadrado regular e ... 
 
Valter: E o losango. 
 
Rodrigo: E o retângulo. 
 
Janaína: E o losango. 
 
Valter: O paralelogramo e o losango 
 
Rodrigo: E o losango. É. Isso. O losango. 
 
Valter: Eu não consegui achar o retângulo? 
 
Rodrigo: O retângulo? 
 

Valter: Porque o retângulo tem que ter os quatro ângulos de 90. 
 
Rodrigo: Sim, mas dois lados iguais e dois diferentes. 
 
Janaína: Eu acho que foi naquela hora que vocês estavam fazendo aqui assim, ó, no 
computador. Até você (referindo-se ao Valter) falou “não dá um quadrado, não”. Tinha, 
se não me engano, a medida de dois e oitenta e poucos e o outro dois e setenta e 
pouco. Foi esse que eu percebi que era um retângulo. 
 
Rodrigo: E até coloquei as medidas pra gente perceber isso. 
 
Janaína: Eu me liguei nisso. Porque você até falou assim “não dá um quadrado, não”. 
Aí eu (pensei) “não dá um quadrado, mas dá um retângulo”. Eu só não conferi o ângulo. 
 

Valter: Mas aquele ângulo era 90? A gente fez com 90, né? 
 
Janaína: Então era retângulo mesmo. 

 

Vamos destacar alguns pontos desse áudio: 

1) Janaína confirma que Valter e Rodrigo estavam usando a mesma 

estratégia do grupo 2 (Márcia, Cleide e Júlia) ao refletirem cada um dos 

vértices de um determinado triângulo, mas eles consideraram apenas as 
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reflexões que resultassem em quadriláteros. Isso não está claro na 

gravação em vídeo, daí a importância dessa fala de Janaína. 

2) Valter, por sua vez, cita o triângulo isósceles, que no vídeo não há indícios 

de sua execução. No entanto, o raciocínio de Valter está correto quanto à 

reflexão deste triângulo. 

3) Rodrigo não considerou a caracterização do Valter para o quadrilátero pipa 

e continuou chamando-o de “quadrilátero irregular”. 

4) Rodrigo estava usando as propriedades de reflexão ao afirmar “Porque três 

lados diferentes, vai refletir três lados diferentes” ou “dois lados iguais, 

refletia dois lados iguais”, porque a reflexão preserva a distância entre dois 

pontos. No entanto, ele não considerou a medidas dos ângulos na 

identificação dos quadriláteros obtidos. 

5) Valter questionou a resposta de Rodrigo quanto ao retângulo, mas foi 

convencido por ele e por Janaína de que a resposta estava correta. Talvez 

Janaína tenha identificado um retângulo devido ao posicionamento em que 

se encontrava durante a gravação.  

 

Considerando todo o desenvolvimento da tarefa por esse grupo, queremos 

ainda sublinhar dois aspectos. Primeiro, os participantes, assim como os demais 

grupos, usaram pouco o software de forma dinâmica. Eles chegaram a movimentar os 

vértices do triângulo numa das tentativas de construção de um quadrilátero, mas não 

exploraram suas propriedades.  

O segundo aspecto é que o grupo não buscou muitas alternativas de 

comunicação, ou seja, eles não se adaptaram às restrições impostas. Veremos na 

discussão em grupo que os componentes desse grupo confirmaram a dificuldade que 

eles tiveram para comunicarem suas ideias entre si. 

 

4.4 Uma visão geral da resolução da atividade 

 

Ao analisar como os grupos realizaram a tarefa, podemos perceber pontos em 

comum e outros diferentes, os quais exibimos na tabela abaixo com o objetivo de 

termos uma visão panorâmica da atividade. 
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Tabela 13 – Aspectos gerais dos grupos na resolução da Atividade 2 

 

GRUPOS 

                 ASPECTOS 

GRUPO 1 

Daise e Fred 

GRUPO 2 

Márcia, Cleide e Júlia 

GRUPO 3 

Valter, Rodrigo e Janaína 

Estratégia de 
resolução 

Testaram quase todas 
as classes de 
triângulos (escaleno, 
retângulo e isósceles). 

Testaram todas as 
classes de triângulos e 
refletiram cada um dos 
vértices de cada 
triângulo. 

Testaram quase todas 
as classes de 
triângulos (escaleno, 
retângulo e equilátero) 
e refletiram cada um 
dos vértices de cada 
triângulo. 

Geometria dinâmica 
Pouca movimentação 
dos vértices. 

Nenhuma 
movimentação dos 
vértices. 

Pouca movimentação 
dos vértices. 

Formas de mediação e 
comunicação 

Usaram gestos, 
expressões, a fala, o 
software, caneta e a 
folha de atividade. 

Usaram alguns gestos 
e a fala. 

Usaram o software. 

Propriedades de 
reflexão para 
identificar os 
quadriláteros 

Usaram as 
propriedades de 
reflexão de forma 
explícita. 

Usaram as 
propriedades de 
reflexão de forma 
implícita. 

Usaram as 
propriedades de 
reflexão de forma 
explícita. 

Princípio da Inclusão 
dos quadriláteros 

“Todo quadrado é um 
retângulo” 
(explicitamente). 

“Todo losango é um 
paralelogramo” 
(implicitamente). 

“Todo losango é um 
paralelogramo” 
(implicitamente). 

Construção x desenho 

Para o triângulo 
escaleno, usaram 
desenho; para os 
triângulos retângulo e 
isósceles, usaram 
construção. 

Para o triângulo 
escaleno, usaram 
desenho; nos demais, 
usaram construção. 

Para os triângulos 
escaleno e retângulo, 
usaram desenho; para 
o triângulo equilátero, 
usaram construção. 

Quadrilátero pipa 
Caracterizaram e 
nomearam a pipa. 

Não caracterizaram 
nem nomearam a 
pipa. 

Caracterizaram a pipa, 
mas não nomearam. 

Tentativa de 
construção do 

retângulo 

Várias tentativas 
explícitas para obter o 
retângulo. 

Não houve tentativas 
para obter o retângulo. 

Algumas tentativas 
implícitas para obter o 
retângulo. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Em relação à estratégia de resolução, todos os grupos testaram as classes de 

triângulos. É possível que o fato de estarem trabalhando num software de geometria 

dinâmica tenha conduzido os grupos no uso dessa estratégia, devido à ação 

facilitadora do mesmo, ainda que tenham utilizado pouco a movimentação dos vértices 

dos triângulos. Por consequência, a questão da construção em oposição ao desenho 

é bem forte em todos os grupos. 

Outro aspecto comum entre os grupos é o Princípio da Inclusão dos 

Quadriláteros. Todos, explicita ou implicitamente, tentaram usar esse princípio na 

identificação de quadriláteros. No Grupo 3, especificamente, é possível que este 

princípio tenha provocado confusão nesta identificação e/ou caracterização. 



 

168 
 

Os demais aspectos serão discutidos na próxima seção. 

 

4.5 Discussão em grupo do cenário de reflexão sobre educação matemática 

inclusiva Tipo II 

 

Considerando que o objetivo deste cenário (Tipo II) era provocar, nos futuros 

professores, reflexões sobre diferentes formas de interação e diferentes formas de 

mediação na aprendizagem matemática, elaboramos a segunda parte dessa atividade 

(questões analíticas e discussão em grupo) influenciados pelas ideias de Zeichner que 

defende uma reflexão que favoreça “a diminuição das lacunas na qualidade da 

educação disponível para estudantes de diferentes perfis” (ZEICHNER, 2008, p.545). 

Acreditamos que a discussão sobre a resolução da tarefa e sobre as questões 

analíticas pode instigar no futuro professor uma reflexão sobre as formas que 

diferentes alunos chegam ao conhecimento e sobre as decisões do cotidiano da sala 

de aula que podem ou não limitar as chances de vida de seus alunos (ZEICHNER, 

2008, p.546) e levá-lo (futuro professor) a desenvolver atitudes positivas no que se 

refere às oportunidades de aprendizagem dos alunos com ou sem deficiência, para, 

assim, alcançar uma aula mais inclusiva. 

Diante disso, apresentamos a seguir respostas escritas dos grupos à tarefa e 

às questões analíticas ao final da Atividade 2, juntamente com a discussão em grupo 

dessas, gravadas em vídeo e algumas considerações feitas pelos participantes no 

relatório semanal. A discussão em grupo não ocorreu na mesma aula dedicada à 

resolução da tarefa, mas em aula posterior. Por isso, cabe registrar que o participante 

Fred, do Grupo 1, não estava presente à discussão. 

Essa discussão em grupo foi gravada em vídeo por duas câmeras. Portanto, 

fizemos uma compilação dos vídeos e a transcrição completa encontra-se no 

Apêndice I. 

Na tabela abaixo, apresentamos as respostas dos grupos à tarefa, ou seja, 

quais quadriláteros que foram possíveis construir por meio de uma reflexão de um 

triângulo qualquer usando como eixo de simetria um dos seus lados. 
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Tabela 14 – Respostas dos participantes à tarefa da Atividade 2 

GRUPO RESPOSTA 

Grupo 1 – Fred e Daise Losango, quadrado e pipa. 

Grupo 2 – Márcia, Cleide e Júlia 

Triângulo escaleno resulta em quadriláteros quaisquer. 
Triângulo equilátero – losango 
Triângulo isósceles – losango e quadrilátero qualquer 
Triângulo retângulo isósceles – quadrado 
Triângulo retângulo escaleno – quadrilátero qualquer 

Grupo 3 – Valter, Rodrigo e 
Janaína 

Quadrado, quadrilátero irregular, paralelogramo, retângulo, 
losango regular e irregular. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Baseados nestas respostas, podemos observar que o Grupo 3 apresentou 

respostas escritas que não foram encontradas durante a resolução, como retângulo e 

“losango regular e irregular”. Observamos também que “quadrilátero irregular” é uma 

referência ao quadrilátero pipa, que foi construído e caracterizado por Valter, mas não 

foi nomeado. É possível que o fato de não poder escrever para se comunicar e, por 

consequência, não anotar as respostas de imediato tenha sido um obstáculo para 

esse grupo e aponta para um aspecto da atividade que deve ser repensado. 

No Grupo 2 observamos que as participantes resolveram a tarefa de forma 

empírica e, por isso, não surgiu oportunidade para discussão sobre a impossibilidade 

da construção de um retângulo, nem a possibilidade de explorar os aspectos 

dinâmicos do software. No entanto, o uso do software proporcionou que este grupo e 

os demais testassem várias classes de triângulos. 

Por fim, destacamos que o Grupo 1 foi o único grupo que mencionou o termo 

“pipa” para nomear um quadrilátero convexo tem dois pares de lados consecutivos 

congruentes; enquanto o Grupo 3 apresentou apenas a caracterização deste 

quadrilátero. Provavelmente, os participantes tinham pouca familiaridade com o 

quadrilátero pipa, pois esse não é considerado na classificação dos quadriláteros nas 

principais referências usadas nas disciplinas de conteúdo geométrico que antecedem 

àquela em que essa pesquisa foi realizada (BARBOSA, 1985; TINOCO, 1999). 

Diante dessas respostas à tarefa e do fato de todos os grupos terem optado 

por construírem um triângulo de cada tipo para obterem um quadrilátero por meio da 

reflexão em relação ao um de seus lados, entendemos que era necessário apresentar 

a solução da tarefa usando as ferramentas dinâmicas do software GeoGebra, ou seja, 

desenhando um triângulo escaleno, fazendo sua reflexão em relação a um dos lados 

e obtendo o quadrilátero pipa convexo, e, em seguida, movimentando os vértices de 
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modo a descobrir outros tipos de quadriláteros pipa (quadrado, quadrilátero côncavo 

e losango). 

Queremos destacar três momentos desta resolução: 1) a discussão sobre o 

enunciado; 2) a construção de um quadrilátero pipa côncavo; e 3) a discussão da 

impossibilidade da construção de um retângulo. 

O primeiro momento refere-se à pergunta da pesquisadora em relação ao 

enunciado: se o mesmo estava claro quanto ao que foi solicitado ou se houve alguma 

dúvida na sua interpretação. Vimos anteriormente, que dois grupos (Grupos 1 e 2) 

demonstraram, durante a resolução da tarefa, interpretar o enunciado como se o 

mesmo solicitasse construir os quadriláteros por meio de reflexões, usando apenas 

um triângulo, enquanto o Grupo 3 foi o único grupo que optou, logo de início, por 

desenhar todos os tipos de triângulos. No entanto, durante a discussão, todos 

responderam que não tiveram dúvida que prejudicasse a resolução da tarefa, exceto 

Márcia que declarou: “No início, eu fiquei na dúvida se fazia simetria de cada ponto 

ou do triângulo inteiro. Mas percebi que dava a mesma coisa. Só no início, depois 

fluiu” (Apêndice I – Trecho 2). A pesquisadora enfatizou que o professor precisa estar 

atento à interpretação que o aluno faz do enunciado, pois a dificuldade pode residir 

na sua elaboração e nos conceitos matemáticos envolvidos no mesmo. 

O segundo momento a ser destacado aconteceu quando a pesquisadora 

movimentou os vértices do triângulo (Figura 60a) e obteve um quadrilátero pipa 

côncavo como ilustrado abaixo (Figura 60b). 

 

 

 

 

 

 

            (a)  

          (b) 

Figura 60 – Construção de uma pipa não convexa da Atividade 2 

 

O Grupo 3 foi o único que construiu esse quadrilátero, como visto 

anteriormente, porém quando observaram a solução apresentada pela pesquisadora, 

apenas Valter reconheceu a figura. A pesquisadora perguntou se a figura obtida 
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(Figura 58b) realmente era um quadrilátero e, como resposta, Rodrigo afirmou que 

não e os demais ficaram em dúvida. A pesquisadora, então, insistiu na pergunta e 

obteve as seguintes respostas: “Porque não? Tem quatro lados!” (Daise – Apêndice I, 

Trecho 27) e “É, gente. Tem quatro lados” (Valter – Apêndice I, Trecho 28). Sendo 

assim, a pesquisadora conferiu o número de lados do polígono exibido.  

É importante destacar que a caracterização e identificação do quadrilátero pipa 

convexo, que não é losango ou quadrado, emergiram dos Grupos 1 e 3, mas, 

infelizmente, não foram retomadas nessa discussão por nenhum dos componentes 

desses grupos. 

O terceiro momento a ser destacado foi a discussão sobre a impossibilidade da 

construção de um retângulo. Destacamos que na resposta escrita, o Grupo 3 foi o 

único grupo que deu retângulo como resposta. Isso foi confirmado no áudio, 

apresentado na seção acima, em que eles discutiram as respostas da tarefa, apesar 

de não ter indício, na gravação de vídeo, de que eles tenham obtido um retângulo (que 

não era quadrado). Além disso, o Grupo 2 não cogitou a possibilidade de construção 

do retângulo, por ter resolvido a tarefa testando todas as classes triângulos. 

A pesquisadora iniciou a discussão perguntando se algum grupo tinha 

conseguido fazer um retângulo e Daise responde imediatamente: “Eu tentei muito, 

muito. Era o que eu mais queria fazer” (Apêndice I – Trecho 44). Diante desta 

resposta, a pesquisadora solicitou à Daise que justificasse porque não dava para 

construir um retângulo a partir da reflexão de um triângulo. Antes que Daise 

respondesse, Rodrigo explicou uma possível construção: “A gente pode fazer um 

quadrado e sua diagonal. Aí, (trecho inaudível) a metade do quadrado, você obtém o 

retângulo” (Apêndice I – Trecho 46). No entanto, ele imediatamente percebeu que não 

estava considerando inicialmente um triângulo. Então, a pesquisadora insistiu: “Mas... 

E aí? Dá para fazer o retângulo ou não?” (Apêndice I – Trecho 49). Daise respondeu 

que não e Júlia afirmou: “Se você colocou, é porque dá”. Então, a pesquisadora pediu 

para que Daise explicasse porque não tinha conseguido construir um retângulo e ela 

respondeu: “É porque na hora que você vai refletir, não dá” (Figura 61) e, mais uma 

vez, Daise usa as mãos para se expressar, mesmo tendo o recurso da fala. 
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        (a)             (b) 

Figura 61 – Daise justificando a impossibilidade da construção de um retângulo na discussão 
da Atividade 2  

Fonte: Acervo perssoal da autora 
 

Para explicar sobre a impossibilidade da construção de um retângulo nesta 

tarefa, a pesquisadora lembrou os participantes das atividades anteriores sobre 

simetria em que eles foram solicitados determinar os eixos de simetria de um 

retângulo, destacando que as diagonais não se caracterizavam como eixo de simetria 

de um retângulo. 

A seguir, passamos a discutir cada uma das questões analíticas que estavam 

no final da folha de atividade. 

 

QUESTÃO 1  

Quadro 23 – Questão 1 da Atividade 2 

 

Apresentamos na tabela abaixo as respostas elaboradas pelos grupos. 

 

Tabela 15 – Respostas dos participantes à questão 1 da Atividade 2 

GRUPO RESPOSTA 

Grupo 1 – Fred e Daise 

“Percebemos no decorrer da resolução que com essas restrições 
a comunicação entre o grupo foi mais difícil, e assim, dificultando 
de ambos passarem os pensamentos. Sensação de agonia, 
desespero. A comunicação dos participantes que podia falar era 
a linguagem e de quem não podia, os gestos”. 

Grupo 2 – Márcia, Cleide e Júlia 

“Não foi difícil resolver as questões, pois havia uma concordância 
de ideias. A sensação foi ruim só para a pessoa que não podia 
falar. Como houve concordância de ideias a pessoa que falava 
auxiliava a que estava fazendo a atividade no software”. 

Grupo 3 – Valter, Rodrigo e 
Janaína 

“Em alguns momentos, o aluno que não podia falar e só utilizava 
as mãos, olhava para o outro colega (que podia falar) achando 

1) Quais foram as suas impressões ao resolver a questão com as restrições estipuladas? Qual foi 

a sensação? Quais foram as estratégias que vocês usaram para resolver a questão? 
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que ele entendesse ou imaginasse o que ele estava pensando, 
ou mesmo ainda, com o aluno, com ele mexendo no software. As 
sensações foram de dificuldades porque, às vezes, quem falava 
não conseguia passar totalmente o seu pensamento e, assim, o 
outro colega não podia debater as ideias dele (por não poder 
falar). A estratégia central foi desenvolvida através do uso do 
software GeoGebra, baseando nas ideias de quem podia falar”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Todos os participantes, que tiveram a mobilidade das mãos temporariamente 

interrompida e que estavam presentes à discussão, declararam não terem sentido 

falta desse canal de comunicação, e justificaram isso com o fato de terem o recurso 

da fala para transmitirem suas ideias. No entanto, Márcia, durante a resolução da 

tarefa, usou as mãos para representar os lados de um triângulo retângulo isósceles, 

o que contraria sua resposta. 

Além disso, é preciso lembrar que Fred estava ausente no dia dessa discussão 

e que ele sentiu a necessidade de substituir suas mãos por outras ferramentas para 

explicar à Daise a impossibilidade de construção de um retângulo por meio da reflexão 

de um triângulo, como vimos na seção 4.3.1. Acrescentamos a isso o fato dele ter feito 

declarações como: “... não posso usar o braço...” (Apêndice F – Trecho 26) e “Não dá 

para usar o braço (...)” (Apêndice F – Trecho 125), durante a resolução da tarefa. 

Por sua vez, Valter, em seu relatório semanal, destacou a dificuldade de 

comunicação com o colega, enfrentada durante a resolução da tarefa: 

 

Tivemos algumas dificuldades, pois em algumas vezes eu não estava captando o 
pensamento e o raciocínio do meu colega, e como ele não podia falar, em alguns 
momentos fiquei sem entender os raciocínios dele. 

 

Dentre os participantes que não podiam falar nem escrever para se 

comunicarem, Rodrigo usou os desenhos feitos por ele na tela do computador e 

alguns olhares para o seu colega, o que é confirmado em sua declaração durante a 

discussão (Apêndice I – Trecho 67):  

 

(...) Aí ele (Valter) ia falando e eu ia fazendo as coisas, mas quando ele (Valter) 
estava pensando em outra possibilidade, eu tentava fazer uma figura pra ele olhar 
e falar assim: ‘e se a gente tentar assim?’.  

 

Baseados nessa fala e na resposta escrita do Grupo 3, podemos verificar que 

eles consideraram o software como uma ferramenta de mediação, no sentido de 
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Vygotsky, pois Rodrigo substituiu a fala pelos desenhos feitos na tela do computador 

para tentar se comunicar com Valter. 

Enquanto isso, Cleide e Daise (especialmente) usaram os gestos, expressões 

corporais e a tela do computador para se comunicarem com seus pares. No trecho 

abaixo, Daise explica a comunciação entre ela e seu colega Fred (Apêndice I – Trecho 

75):  

 

A gente fazia assim (pausa) a gente até que teve uma comunicação boa: ele 
mandava eu fazer, falava, aí eu ia fazendo tudo; quando eu achava que não ia dar 
certo, eu apagava tudo e fazia do meu jeito. Assim, por exemplo, eu fiz os passos 
deles; ele pediu e eu fiz do jeito que ele pediu. Aí não deu certo, eu apagava e fazia 
do meu jeito, se desse certo, ele dava continuidade, porque ele entendia meu 
pensamento e dava continuidade; era uma parceria. E quando ele fala e dava certo, 
e eu tinha uma ideia para complementar a ideia dele, eu colocava a mão na tela do 
computador. 

 

Vemos nessa fala de Daise a parceria criada entre ela e o colega diante das 

restrições estipuladas. Além de cada um buscar individualmente uma ferramenta que 

substituisse a fala (no caso da Daise) e as mãos (no caso de Fred), eles usaram um 

ao outro na comunicação: Daise substituiu as mãos de Fred e, quando ela não 

alcançava seu objetivo numa construção ou desenho, deixava para o colega 

continuar, já que este falava. Isto é, foi como se Daise “emprestasse” suas mãos como 

ferramentas para Fred e como se Fred “empretasse” sua fala como ferramenta para 

Daise. Acreditamos que essa parceria criada por Daise e Fred está associada com o 

conceito de mediação dado por Vygotsky, pois a relação que ambos estabeleceram 

durante a execução da tarefa foi uma relação mediada, ou seja, Daise e Fred 

substituiram as ferramentas que lhes foram suprimidas temporariamente 

compensando-as com elementos mediadores, que foram as ferramentas disponíveis 

do colega.  

Em relação ao Grupo 2, queremos ainda destacar que as participantes que 

executaram a tarefa (Márcia e Cleide) mantinham uma relação de amizade desde o 

início do curso de graduação, e isso colaborou para comunicação entre elas, como 

declarou Márcia: “(...) A gente tinha compatibilidade de pensamento, então eu só ia 

falando as coisas e acho que ela concordava, pois ia fazendo” (Apêndice I – Trecho 

78); e como afirmou Júlia, que estava filmando e observando as outras duas: “Elas 

parecem ser almas gêmeas. O que uma fala, a outra concorda, e fluiu” (Apêndice I– 

Trecho 86). Neste caso, a relação entre as participantes proporcionou uma parceria 
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que não precisou ser negociada, ou seja, de forma espontânea uma “emprestou” a 

ferramenta que tinha disponível para a outra que tinha falta da mesma. Novamente 

temos uma relação mediada, associada aos conceitos de Vygotsky. 

Sendo assim, esses dados nos mostram, pelo menos implicitamente, que a 

resolução da tarefa com as restrições impostas torna-se uma atividade colaborativa, 

e não individual. Por isso, quando avaliamos a aprendizagem resultante desta 

resolução não podemos considerá-la de forma individual, como é o processo usual, 

pois deve-se levar em conta a pareceria estabelecida entre os indivíduos. Portanto, 

vemos que envolvimento com a tarefa desse cenário pode proporcionar aos 

participantes uma ressignificação das estratégias matemáticas diversificadas de 

ensino e aprendizagem. 

Observamos também que o fato dos participantes declararem não terem 

sentido a ausência das mãos, pode demonstrar que eles não estavam focando no que 

eles não tinham, apesar da sensação de agonia e desespero que alguns relataram. 

Isto também pode ser constatado na afirmação de Fred, em seu relatório semanal: 

“Estão nos influenciando a ver o mundo com outros olhos, enxergar a vida ao nosso 

redor de maneira diferentes, estão nos estimulando a valorizar o que temos”.  

Portanto, podemos considerar que este cenário pode proporcionar ao futuro 

professor um novo olhar para diferentes práticas matemáticas, onde as ferramentas 

mediadoras comumente usadas podem ser substituídas por outras que também 

garantam o acesso ao conhecimento matemático, porém por caminhos diferentes.  

A seguir vamos apresentar as questões analíticas 2 e 3 em conjunto, por 

entender que ambas estão relacionadas ao papel do software na resolução da tarefa. 

 

QUESTÕES 2 e 3 

Quadro 24 – Questões 2 e 3 da Atividade 2 

 

Na tabela abaixo encontram-se as respostas dos grupos às questões 2 e 3 da 

Atividade 2. 

 

2) Como seria resolver a mesma questão com as mesmas restrições no ambiente papel e lápis? E 

sem as restrições? 

3)  Na sua opinião qual foi o papel do software para o desenvolvimento da atividade? 
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Tabela 16 – Respostas dos participantes às questões 2 e 3 da Atividade 2 

GRUPO QUESTÃO 2 QUESTÃO 3 

Grupo 1 – Fred e 
Daise 

“Com ou sem restrições seria mais 
trabalhoso sem o uso do GeoGebra, pois 
seria necessário o manuseio de outras 
ferramentas, como régua, transferidor”. 

“Teve ação facilitadora na 
construção dos polígonos, pois suas 
ferramentas são automáticas”. 

Grupo 2 – Márcia, 
Cleide e Júlia 

“No papel e lápis daria certo, mas seria um 
processo mais demorado. A estratégia 
seria a mesma: quem podia falar auxiliaria 
quem escreveria. Sem as restrições seria 
mais fácil, pois uma pessoa auxiliaria a 
outra em tudo”. 

“O software dá uma visão mais clara 
do que está acontecendo, formando 
a figura de forma mais correta e 
rápida”. 

Grupo 3 – Valter, 
Rodrigo e Janaína 

“Achamos que seria bem mais 
complicado. Pois não iriamos conseguir 
fazer com precisão um segmento com um 
valor fixo (de 5 cm, por exemplo) sem o 
uso de uma régua e o ângulo com 
transferidor e/ou compasso. E sem as 
restrições, seria mais fácil, pois 
poderíamos usar quaisquer ferramentas 
paralelo as ideias debatidas”. 

“Fundamental. Sem ele não 
resolveríamos a questão proposta e 
não seria possível resolver as 
barreiras das restrições”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Os participantes concordaram que a execução da mesma tarefa seria possível 

no ambiente papel e lápis, com ou sem as mesmas restrições, porém provavelmente 

levaria mais tempo sem o auxílio do software. Eles acrescentaram o fato de terem que 

usar ferramentas de desenho (régua, transferidor, par de esquadros e compasso) e, 

no caso da tarefa ser feita com pessoas que tenham as mesmas restrições 

vivenciadas pelos participantes, essas ferramentas seriam manipuladas pela pessoa 

que não pudesse falar, mas pudesse mexer as mãos. 

Quando comparamos as respostas escritas com a execução da tarefa no 

software descrita nas seções acima, confirmamos o que observamos anteriormente: 

os participantes exploraram pouco os aspectos dinâmicos do software, apesar de 

alguns terem, em alguns momentos, movimentado os vértices dos triângulos 

(desenhados ou construídos). Portanto, não resolveram a tarefa como estávamos 

esperando, mas optaram por desenhar ou construir um representante de cada classe 

triângulo e verificarem o quadrilátro resultante. Esta estratégia foi facilitada pelo 

software, de onde decorre a importância do mesmo. 

Acrescentamos, ainda, o comentário da participante Daise, que consta em seu 

relatório semanal, sobre a importância do software:  

 

Hoje vejo a facilidade e o que ele (o GeoGebra) proporciona ao aluno e professor 
em suas aulas, seja para alunos deficientes ou não. A realização da atividade de 



 

177 
 

simetria feita em dupla, mesmo com as limitações, se tornou mais prática para meu 
parceiro e eu (...) [Relatório da participantes – Acervo perssoal da autora]. 

 

No entanto, o software não foi apenas um facilitador, mas também pode ser 

considerado como uma ferramenta que compensou as restrições impostas, conforme 

afirmou o Grupo 1: “Com ou sem restrições seria mais trabalhoso sem o uso do 

GeoGebra” e segundo declarou Cleide em seu relatório semanal: “Percebemos assim 

que pessoas deficientes podem se comunicar e realizar atividades em grupo e que, 

no caso proposto, o software GeoGebra contribuiu muito para o desenvolvimento da 

atividade”. 

Além disso, o software substituiu o papel e lápis na execução da tarefa, 

conforme declarou Rodrigo na discussão em grupo dessas questões (Apêndice I – 

Trecho 106): 

 

Por exemplo, se você for fazer uma reta perpendicular à outra, ele (o software) já 
tem um padrão. Em Construções Geométricas, como se faz uma reta 
perpendicular? Põe a ponta seca numa ponta e faz um arco assim (gestos), depois 
você põe a ponta seca na outra ponta e faz um outro arco assim (gestos). No 
GeoGebra, fazemos isso automaticamente. Você não precisa ter conhecimento de 
como fazer uma reta perpendicular pra você fazer uma. 

 

Desse modo, o software GeoGebra foi um elemento mediador que aumentou a 

capacidade do participante na execução da tarefa, ou seja, há, novamente, indícios 

de uma relação mediada, segundo os conceitos de Vygotsky. 

O que os participantes relataram que fariam com as ferramentas de desenho 

para resolverem a tarefa (construir quadriláteros por meio da reflexão de um triângulo 

em relação a um dos seus lados) no ambiente papel e lápis, foi executado no software, 

substituindo o papel pela tela do computador; o lápis, pelo mouse; e as ferramentas 

de desenho, pelos comandos do software GeoGebra.  

Podemos, então, fazer a seguinte analogia: vetar o uso temporário das mãos 

de um indivíduo pode ser visto como análogo a vetar o uso das ferramentas de 

construção do software. Isto é, se o indivíduo não pode usar suas mãos, então deve 

buscar outra maneira de resolver a tarefa encontrando outra ferramenta que as 

substitua. Semelhantemente, se ele não tem disponível o software, precisa resolver a 

tarefa substituindo-o pelo papel e lápis. Acreditamos a substituição de uma ferramenta 

por outra não está necessariamente relacionada com algum tipo de deficiência, e pode 
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mudar as demandas da tarefa e provocar “diferentes práticas matemáticas” (HEALY; 

POWELL, 2013, p.78). 

 

QUESTÃO 4 

Quadro 25 – Questão 4 da Atividade 2 

 

Segue, na tabela abaixo, as respostas dos grupos à essa questão. 

 

Tabela 17 – Respostas dos participantes à questão 4 da Atividade 2 

GRUPO RESPOSTA 

Grupo 1 – Fred e Daise “Reflexão, simetria, trigonometria”. 

Grupo 2 – Márcia, Cleide e Júlia “Rotação, reflexão, conhecimento de tipos de figuras 
geométricas (neste caso triângulos e quadriláteros)”. 

Grupo 3 – Valter, Rodrigo e Janaína “Muitos. Congruência, semelhança de triângulos, polígonos 
regulares e irregulares”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Queremos destacar que na resposta do Grupo 3, as participantes citaram o 

conceito de rotação, pois esta transformação geométrica foi utilizada, por elas, na 

construção de triângulos retângulos. Na resposta da Grupo 1, os participantes 

apontaram a trigonometria, pois, ao construírem um triângulo retângulo, Fred 

mencionou termos, como “cateto oposto” e “cateto adjacente”, que os fizeram lembrar 

de conceitos trigonométricos.  

Devido ao que foi constatado nas duas questões anteriores, os participantes 

não perceberam ou não listaram as propriedades dos quadriláteros obtidos pela 

reflexão de um triângulo e o movimento dos seus vértices. 

 

QUESTÃO 5 

Quadro 26 – Questão 5 da Atividade 2 

 

Na tabela a seguir temos registrado as respostas dos participantes para essa 

questão. 

4) Quais as propriedades ou conceitos matemáticos envolvidos nesta atividade? 

5) Como proporcionar acesso a esta atividade para um aluno cego? 



 

179 
 

Tabela 18 – Respostas dos participantes à questão 5 da Atividade 2 

GRUPO RESPOSTA 

Grupo 1 – Fred e Daise “Seria necessário o auxílio de um mediador para o manuseio 
do software”. 

Grupo 2 – Márcia, Cleide e Júlia 
“No GeoGebra não é possível, mas utilizando material 
concreto teria possibilidade, por exemplo, com pares de 
triângulos congruentes”. 

Grupo 3 – Valter, Rodrigo e 
Janaína 

“Através de objetos concretos, o aluno cego assimilaria 
melhor o desenvolvimento da atividade. Pois utilizando o 
software seria mais difícil ou impossível por não conhecer/ver 
o software. OBS: Ele poderia utilizar o software (este ou outro) 
que tivesse a função “reconhecimento de voz” e por meio da 
sua voz o software desenvolveria a atividade proposta”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Na resposta escrita dessa questão, dois grupos (Grupos 2 e 3) destacaram o 

uso de material concreto. Além disso, para ser possível a utilização do software, o 

Grupo 3 acrescentou o uso da função de “reconhecimento de voz” e a Grupo 1 

acrescentou a figura do mediador, no caso da tarefa ser aplicada para um aluno cego. 

Na discussão dessa questão, gravada em vídeo, os grupos detalharam melhor 

e complementaram suas respostas escritas. O Grupo 2 detalhou como seria o material 

concreto: vários pares de triângulos congruentes feitos com material em alto relevo de 

modo que o aluno cego, ao manipular, pudesse determinar a congruência por meio 

de sobreposição, fazer a simetria em relação a um dos lados do triângulo, colocando-

os lado a lado e, por último, identificar o quadrilátero obtido. Nesse caso, deveria ser 

feito um par para cada tipo de triângulo. Acrescentamos aqui a defesa que Márcia fez, 

em seu relatório semanal, do uso do material concreto: A atividade (...) fez refletir 

sobre a inclusão no sentido de que o software nem sempre será eficiente para todos 

os alunos que o utilizarem, (...), deveria ter um outro recurso para que os alunos cegos 

pudessem entender o que estaria acontecendo. 

No momento em que ocorria a discussão sobre o material concreto, Júlia fez 

uma colocação que provocou o seguinte diálogo (Apêndice I – Trechos 127-137) : 

 

127 Júlia: Aí eu te falo, como o professor com vários alunos... eu concordo que tem que ter 
inclusão, mas a realidade é como o professor com vários alunos vai conseguir fazer 
esse monte de coisa para trazer para os alunos que vão precisar, por exemplo, os 
alunos cegos da turma, e ainda ter que elaborar para os outros alunos, pois cada 
necessidade tem a sua especificidade? 

 
128 Pesquisadora: Mas esse material que a Márcia está propondo não serviria para os 

outros? 
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129 Júlia: Mas imagina você fazer isso para uma turma de 30 alunos. São trinta vezes 
aquilo (triângulos) tudo! 

 
130 Márcia: Mas o aluno pode fazer em casa e trazer pronto! ... A gente não tem que 

entregar tudo “de mão beijada”, não! 
 
131 Janaína: Acho que talvez o problema seria a dificuldade do professor ter que dar 

atenção ou dar mais atenção para o aluno com dificuldade. 
 
132 Pesquisadora: Mas aí você não poderia fazer em dupla? Assim, o material já diminui 

de 30 para 15. 
 
133 Márcia: E a professora pode também fazer uma folha para a turma tirar xerox como 

molde e ele faz em casa. 
 

134 Pesquisadora: O ruim é que, assim, uma das coisas é ele ver que os triângulos são 
simétricos. Se você já dá o molde pra ele cortar, talvez perca essa parte da atividade 
ou já está sendo feita na hora do corte. 
 

135 Márcia: É só para facilitar e para o aluno não dizer que não sabia fazer um triângulo 
escaleno, por exemplo. 
 

136 Pesquisadora: Tudo bem. A questão é que quando você manda ele cortar e trazer 
pronto, já é uma etapa da atividade. Quando ele corta e junta os triângulos, ele já 
percebe que tem alguns (triângulos) que são iguais. Então, uma possibilidade é fazer 
em dupla e, aí, entraria o cego, aquele que não pode usar as mãos, o surdo... Todos 
entrariam nessa atividade. 
 

137 Júlia: Mas imagina! 

 

Nesse diálogo, podemos observar que Júlia não está com o foco no aluno cego 

incluído, mas no material concreto que o professor teria que produzir para uma turma 

com um número excessivo de alunos (30) e o gerenciamento da aula no momento de 

usar esse material. Concordamos com Júlia que, na realidade brasileira, as turmas 

não tem o número ideal de alunos e falta recursos para a produção de materiais 

alternativos, o que desestimula o professor a utilizar o material concreto. No entanto, 

esse fato já não está associado com a presença de um aluno com deficiência em sala 

de aula, mas no contexto desta sala e sua configuração e nas limitações institucionais 

que podem dificultar o ensino e aprendizagem matemática de modo geral, inclusive 

de alunos incluídos.  

Janaína, por sua vez, volta a um aspecto citado por outros participantes na 

Atividade 1, que é o fato do professor ter que dar “mais atenção para o aluno com 

dificuldade”. Neste caso, se a participante estava pensando no aluno com deficiência, 

não deixou isso claro na sua fala. Portanto, concordamos que seja um grande desafio 

para o professor direcionar sua atenção para uma turma de 30 alunos de modo a 

atender a todas as dificuldades que possam emergir em uma sala de aula. No entanto, 
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mais uma vez o foco não está no aluno com deficiência, mas no gerenciamento da 

sala de aula e nas limitações institucionais impostas na realidade em que vivemos. 

Entendemos ser importante destacar, também, que quando se trata de inclusão 

de alunos com deficiência, o discurso comum é que se em uma turma com 30 alunos 

tem um ou mais alunos com deficiência, o professor tem que dar mais atenção ao(s) 

aluno(s) com deficiência e menos atenção aos demais. No entanto, percebemos que 

o discurso dos participantes diverge um pouco essa dicotomia existente no discurso 

comum: os alunos com deficiência e os outros. 

Voltando à discussão da questão, Janaína, do Grupo 3, além de propor o uso 

de um software com “reconhecimento de voz”, acrescentou o uso do material concreto 

em conjunto e Júlia, que era do Grupo 2, sugeriu a junção do software com o material 

concreto, mas numa dupla de alunos em que um não tivesse limitação. O diálogo a 

seguir, entre os participantes e a pesquisadora, mostra como essas ideias emergiram 

(Apêndice I – Trechos 139-144). 

 

139 Janaína: A gente colocou o reconhecimento de voz, se fosse usar o software. 
 
140 Márcia: Mas isso não quer dizer que ele ia conseguir entender como ficou a figura, 

certo? 
 
141 Pesquisadora: Talvez sim... É difícil. Como ele vai descobrir como ficou a figura? O 

software teria que identificar? 
 
142 Janaína: Talvez, juntando as coisas, ele tivesse o molde da figura pronta na mão e ele, 

com o reconhecimento de voz, ele só via a forma da construção... 
 
143 Pesquisadora: Mas, e o resultado, como a voz (do software) vai falar? ... Eu não sei, 

pode ser que exista uma forma de fazer isso... 
 
144 Júlia: A não ser que ele faça uma dupla com alguém que não tenha limitação que 

usaria o software para fazer a construção mais fácil e, depois, ele falava com o amigo 
do lado como faria manualmente com o material concreto. 

 

Outra sugestão para que a mesma atividade pudesse ser aplicada para um 

aluno cego foi apresentada por Daise: “auxílio de um mediador para o manuseio do 

software”. No momento da discussão da questão, Daise também acrescentou um 

comando de voz para o uso do software (Apêndice I – Trecho 146): 

 

Eu pensei... eu não pensei na questão dele ter noção de como ficou a figura, eu 
pensei que teria que ter um mediador. Ele (o cego) falava, o mediador ia fazendo e 
depois que a figura tivesse sido construída, poderia ter um comando que falasse “foi 
construído tal figura”. Não sei se existe isso hoje, mas teria que ser algo que, quando 
ele acabasse de construir, ele (o software) falasse qual figura foi construída, 
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entendeu? O aluno falaria para o mediador “faz isso e isso”, por exemplo, “Faz a 
simetria no ponto C na linha tal”, aí ele (o mediador) está construindo lá (no 
software), aí o software daria o nome da figura construída. 

 

Conforme as sugestões de Janaína e Daise, o mediador e o comando de voz 

no software resolveriam a tarefa e não o aluno cego. Neste caso, podemos considerar 

que o comando de voz funcionaria como elemento mediador substituindo a ferramenta 

que falta ao aluno cego, mas a tarefa estaria sendo alterada: o aprendiz cego não 

identificaria as propriedades do quadrilátero e, sim, o software. Sendo assim, 

novamente percebemos que as demandas da tarefa são alteradas de acordo com as 

ferramentas de mediação. 

 

4.6 Síntese 

 

Como descrito inicialmente, acreditamos que a participação nesse cenário 

poderia provocar nos futuros professores reflexões sobre diferentes formas de 

interação e diferentes formas de mediação no ensino da matemática. Nossos dados 

mostraram que podemos ir além disso, pois quando convidamos os participantes a 

refletirem sobre suas ações, emergiram alguns assuntos sobre educação de modo 

geral e não apenas educação matemática inclusiva. Vamos destacar os fatos 

importantes ocorridos nesta atividade. 

 

 A busca por caminhos alternativos desenvolvidos, especialmente, por 

Fred e Daise, para resolverem a tarefa. 

 A interação negociada e estabelecida entre os participantes dos Grupos 

1 e 2 como forma de superar as restrições impostas para comunicarem 

suas ideias um ao outro, a tal ponto que um “emprestou” a ferramenta que 

tinha disponível para o outro, que tinha falta da mesma, apontando, assim, 

para uma ressignificação das estratégias matemáticas. 

 O uso do software, das mãos e dos gestos como ferramentas de mediação 

na aprendizagem matemática e na comunicação entre os participantes e 

como estas ferramentas podem mudar as demandas de uma tarefa. 

 Considerações sobre as limitações institucionais e gerenciamento da sala 

de aula que podem contribuir ou dificultar o ensino e aprendizagem de 

matemática de modo geral e, de modo específico, de alunos incluídos. 
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No entanto, cabe ressaltar que a atuação do Grupo 3 nos mostra também que 

esse tipo de cenário pode não gerar o efeito desejado e nos leva a alguns 

questionamentos a serem considerados para o refinamento da atividade: porque os 

participantes não buscaram outros meios para se comunicaram? As restrições 

(incluindo o fato de não poderem registrar suas respostas sobre os quadriláteros 

obtidos) tornaram-se obstáculos que dificultaram a resolução da tarefa? De que forma 

devemos intervir para que essas dificuldades sejam superadas? 
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CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS – ATIVIDADE 3 

 

 

A Atividade 3, assim como a Atividade 2, é um cenário para reflexão sobre 

educação inclusiva Tipo II, ou seja, um cenário no qual os participantes são 

convidados a realizarem tarefas com um dos seus canais sensoriais ou de 

comunicação temporariamente interrompidos. A diferença entre estas duas atividades 

são:  

 Conteúdo – a Atividade 2 abordou um conteúdo ao nível do Ensino 

Fundamental (simetria), enquanto a Atividade 3, ao nível do Ensino Médio 

(Princípio de Cavalieri e volume de pirâmide); 

 Recursos – na Atividade 2, os participantes usaram o computador para 

realizarem a tarefa e na Atividade 3 eles tinham, à disposição, materiais 

manipulativos (placas de emborrachado, pirâmides e prisma); 

 Restrições – na Atividade 2, em cada grupo, um participante não podia falar, 

o outro não podia mexer as mãos e o terceiro filmou a realização das tarefas, 

ao passo que na Atividade 3 dois participantes (componentes A e B) não 

tinham acesso ao campo visual e o terceiro componente (C) foi o ledor, que 

não podia fazer interferências na resolução das tarefas.  

 

A Atividade 3 foi composta por três tarefas. Na Tarefa I, o componente A 

recebeu uma representação de um paralelepípedo reto retângulo, formada por uma 

pilha de 20 placas de emborrachado (Etil Vinil Acetato – E.V.A.), de mesmo formato 

(quadrado) e mesmo tamanho (Figura 62a). O componente B recebeu 20 placas do 

mesmo material e com as mesmas dimensões, mas estas placas não estavam 

empilhadas; estavam soltas (Figura 62b).  
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               (a)             (b) 

Figura 62 – Material recebido pelos componentes A e B na Tarefa I da Atividade 3 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

O componente A tinha que descrever o sólido que recebeu (paralelepípedo reto 

retângulo) para o(a) colega, usando suas características, mas sem usar o nome 

matemático do objeto, de modo que o componente B pudesse construir o mesmo 

sólido com as placas que tinha recebido. Após esta construção, ambos deveriam 

calcular o volume do paralelepípedo reto retângulo, conhecendo as dimensões de 

cada placa (10 cm de lado e 0,2 cm de espessura). Logo depois, os componentes A 

e B deveriam transformar o paralelepípedo reto retângulo em outro sólido, sem 

desmontar ou sem desempilhar as placas. Finalizando a Tarefa I, eles tinham que 

analisar o que acontecia com o volume do primeiro sólido (paralelepípedo reto 

retângulo) após a transformação em outro sólido.  

A Tarefa II é semelhante à Tarefa I, com algumas diferenças: as placas de 

emborrachado tinham mesmo formato (quadrado) e tamanhos diferentes (Figura 63a); 

o componente B recebeu uma representação de uma pirâmide reta de base 

quadrada8, formada pelas placas empilhadas; e o componente A recebeu as placas 

soltas (Figura 63b).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Considerando que uma pirâmide possui vértices que são interseções das suas arestas, o modelo 
adotado nesta pesquisa, a rigor, não é uma pirâmide. No entanto, assumimos, nesta tarefa, este modelo 
como uma representação de uma pirâmide para alcançar o objetivo proposto. 
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                         (a)         (b) 

Figura 63 – Material recebido pelos componentes A e B na Tarefa II da Atividade 3 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Nessa tarefa, o componente B era quem descrevia para o componente A as 

características do sólido recebido, mas sem mencionar o nome matemático do 

mesmo, de modo que o(a) colega pudesse construir o mesmo sólido com as placas 

recebidas. Neste caso, não foi solicitado que os participantes calculassem o volume 

da pirâmide, mas deveriam transformar a pirâmide reta de base quadrada em outro 

sólido, sem desmontar ou sem desempilhar as placas e analisar se o volume do 

primeiro sólido (pirâmide reta de base quadrada) foi alterado após essa 

transformação. 

As Tarefas I e II e os materiais usados nas mesmas foram estruturados e 

confeccionados tomando como base o Princípio de Cavalieri (por isso a composição 

de placas), que é um postulado utilizado no cálculo de volumes de sólidos, cujo 

enunciado considerado nesta pesquisa foi: 

 

Dados dois sólidos S e S’ e um plano , suponha que todo plano paralelo a 

, que intercepta S, também intercepta S’, e as duas seções obtidas tem a 
mesma área. Então os sólidos S e S’ tem o mesmo volume (TINOCO, 1999, 
p.141). 

 

 

 

 

 
 
 

  (a) Volume de cilindros           (b) Volume de pirâmides 
 

Figura 64 – Ilustração do Princípio de Cavalieri 
Fonte: http://www.alfaconnection.pro.br/matematica/geometria/principio-de-cavalieri/calculo-de-volumes/ 

 

http://www.alfaconnection.pro.br/matematica/geometria/principio-de-cavalieri/calculo-de-volumes/
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Pretendíamos, então, com as Tarefas I e II, que os participantes concluíssem 

que os sólidos iniciais (paralelepípedo reto retângulo e pirâmide reta ou oblíqua de 

base quadrada) tinham o mesmo volume que os sólidos obtidos após a transformação 

solicitada, pois tinham a mesma altura e suas seções planas correspondentes, 

representadas pelas placas de emborrachado, tinham a mesma área. 

Na Tarefa III, os participantes deveriam determinar como calcular o volume de 

uma pirâmide triangular a partir do volume de um prisma cuja base tem área igual a 

base desta pirâmide, usando o fato de que, se duas pirâmides têm bases com a 

mesma área e possuem a mesma altura, então elas têm o mesmo volume, ou seja, 

usando o fato constatado nas tarefas anteriores. Este resultado é um teorema cuja 

demonstração utiliza o Princípio de Cavalieri. 

O material disponível para a realização desta tarefa era composto por quatro 

peças: três pirâmides de base triangular feitas de papel cartão, mas com texturas 

diferentes (de pano, crespa e lisa – Figura 65); e um recipiente em formato de prisma 

triangular (Figura 66), feito de acetato.  

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                      (b) Pirâmide crespa 

 

            (a) Pirâmide de pano             (c) Pirâmide lisa 

Figura 65 – Pirâmides usadas na Tarefa III da Atividade 3 
Fonte: Acervo perssoal da autora 
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Figura 66 – Recipiente em formato de prisma triangular usado na Tarefa III da Atividade 3 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Primeiro, os componentes A e B comparavam o volume das pirâmides tomadas 

duas a duas. Ao compararem as pirâmides de textura de pano e de textura lisa (Figura 

67) era possível concluir que ambas tinham o mesmo volume: suas bases possuem a 

mesma área, pois são as bases do prisma, e possuem a mesma altura, que é a altura 

do prisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           (a)                  (b)           (c) 

 
Figura 67 – Comparação do volume das pirâmides de texturas de pano e lisa 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Na comparação entre as pirâmides de textura de pano e de textura crespa, as 

faces congruentes a serem consideradas como bases eram diferentes da base do 

prisma (Figura 68a e 68b) e a altura não era igual à altura do prisma (Figura 68c). 
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        (a) Faces congruentes 

 
          (b) Vista frontal das pirâmides com suas bases sobrepostas 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
(c) Comparação da altura das pirâmides  

 
Figura 68 – Comparação do volume das pirâmides de texturas de pano e crespa 

Fonte: Acervo perssoal da autora 
 

Para melhor visualização, apresentamos as figuras a seguir feitas no software 

GeoGebra, onde a pirâmide de textura crespa está representada pela pirâmide ABDE 

(cor azul – Figura 69a) e a pirâmide de textura de pano está representada pela 

pirâmide ADEF (cor amarelo – Figura 69b). Observamos que estas pirâmides tem a 

face ADE em comum. Portanto, considerando o plano determinado por esta face 

(Figura 69c), podemos estabelecer as alturas das pirâmides em questão (pirâmide de 

pano – altura FG e pirâmide crespa – altura BH) e verificar que são iguais (Figura 69d). 
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                    (a)             (b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c)           (d) 

Figura 69 – Ilustração da comparação do volume das pirâmides de texturas crespa e de pano 

 

Após esta comparação, era esperado que os participantes concluíssem que as 

três pirâmides tinham o mesmo volume, pois tinham a mesma altura e a área das 

bases era igual.  

Em seguida, os participantes deveriam preencher o interior do prisma triangular 

com as três pirâmides (Figura 70) com o intuito de deduzir que o volume de uma 

pirâmide triangular, cuja base tem área igual a base do prisma, é um terço do volume 

do volume deste prisma. 
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         (a)       (b)    (c) 

 
Figura 70 – Prisma preenchido pelas três pirâmides da Tarefa III da Atividade 3 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Isto posto, relatamos, a seguir, como cada grupo resolveu estas tarefas, 

ressaltando as estratégias usadas pelos componentes tanto na resolução 

propriamente dita como na comunicação estabelecida entre os participantes. 

 

5.1 Grupo 1: Daise, Janaína e Rodrigo 

 

No grupo 1, Daise (componente A) e Janaína (componente B) perderam 

temporariamente o acesso ao campo visual e Rodrigo (componente C) fez o papel do 

ledor. O vídeo deste grupo tem duração total de 1 hora e 10 minutos e a transcrição 

completa encontra-se no Apêndice J. 

Rodrigo iniciou a atividade com a leitura da Tarefa I (Quadro 27), enquanto a 

pesquisadora distribuía o material (placas de EVA) para as outras participantes.  

Quadro 27 – Enunciado da Tarefa I da Atividade 3 

 

Daise recebeu o paralelepípedo reto retângulo formado por 20 placas 

empilhadas e Janaína recebeu a mesma quantidade de placas, porém, soltas. Ao 

tocar e manusear o objeto, Daise não o percebeu, de início, como um único objeto, 

mas considerou cada placa como um sólido: “Mas são vários, né?” (Apêndice J – 

Trecho 4). Com a continuação da leitura dos itens (a) e (b) da tarefa (Quadro 27), a 

II. Cada um dos alunos A e B recebeu um material: o aluno A recebeu um objeto e o aluno B recebeu 
várias placas de EVA que tem o mesmo formato e tamanho. 

a) Após uma exploração tátil, o aluno A deve descrever seu objeto para o aluno B com o maior 
número possível de características, sem usar o nome matemático do sólido.  

b) O aluno B vai construir o mesmo objeto a partir da descrição do seu colega e dar o nome 
matemático deste sólido. 
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participante mudou sua percepção: “Mas é isso tudo, né? É o conjunto, né?” (Apêndice 

J – Trecho 11) e a pesquisadora confirmou que o conjunto de placas formava um 

sólido. Tendo esta percepção, Daise deu a seguinte descrição do objeto para Janaína: 

“(...) são quatro laterais em volta e dois lados planos” (Apêndice J – Trecho 15). Então, 

a colega indagou: “Quadrado?” (Apêndice J – Trecho 16). Mas Daise advertiu Janaína: 

“Não é um quadrado (...) Porque é sólido, entendeu? Então não é um quadrado” 

(Apêndice J – Trechos 17-19). Diante disto, Janaína mudou sua resposta e afirmou 

que o sólido era um cubo. Daise concordou com a resposta da colega. 

Nesse momento, mesmo sabendo que o sólido tratava-se de um 

paralelepípedo reto retângulo, a pesquisadora não fez nenhuma intervenção de modo 

a levar a participante Daise a explorar mais as características do mesmo, mas solicitou 

que Janaína construísse o “cubo” com as placas que havia recebido. A pesquisadora 

incentivou Daise a orientar a colega na construção e ela perguntou qual era o material 

que Janaína tinha em mãos e se poderia tocar nele. Em seguida, sabendo que a 

colega tinha recebido várias placas quadradas, ela lembrou a Janaína: “O cubo tem 

três dimensões” (Apêndice J – Trecho 41). Diante disto, Janaína começou a primeira 

tentativa de construção do sólido: considerando as placas como faces (Figura 71) e 

não como camadas do sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 71 – Janaína tentando construir o sólido na Tarefa I da Atividade 3 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

  

Nesse instante, a pesquisadora lembrou à Janaína que ela deveria utilizar todas 

as placas para construção do sólido, ao que ela indagou: “São todas quadradas?” 

(Apêndice J – Trecho 49). Quando a pesquisadora respondeu que todas as placas 

tinham o mesmo formato quadrado e mesmo tamanho, imediatamente Janaína 

respondeu: “Ah! Então vou colocar uma por cima da outra!” (Apêndice J – Trecho 51), 
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sorriu e, em seguida, justificou: “Eu achei que eram várias peças de EVA de tamanhos 

diferentes. Por isso eu achei difícil construir” (Apêndice J – Trecho 55). A Figura 72 

mostra Janaína no momento da construção do sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
           (a)            (b) 
 

Figura 72 – Janaína construindo corretamente o sólido na Tarefa I da Atividade 3 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Para verificar se a colega tinha feito a construção correta, Daise levou as mãos 

ao objeto construído por Janaína (Figura 73) e falou: “Deixa eu ver” (Apêndice J – 

Trecho 61). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (a)          (b) 
 

Figura 73 – Daise verificando pelo tato o objeto construído por Janaína na Tarefa I da 
Atividade 3 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Entendemos ser importante destacar que a fala de Daise demonstra que ela 

(tanto quanto Janaína, como veremos adiante) empregou espontaneamente o verbo 

“ver” no sentido de usar as mãos como ferramentas para substituir seus olhos, no 

momento de verificar se a colega tinha construído o sólido corretamente. Portanto, 



 

194 
 

temos indícios de que esse grupo buscou caminhos alternativos à restrição ao campo 

visual, para o acesso ou desenvolvimento do conhecimento matemático.  

Além disso, salientamos também que essa tarefa proporcionou às participantes 

a oportunidade de experimentarem o processo de enxergar com as mãos que é 

diferente do processo de enxergar com os olhos. Fernandes e Healy (2007) afirmam 

que “o tato permite analisar um objeto de forma parcelada e gradual, ao contrário da 

visão, que e sintética e global” (FERNANDES; HEALY, 2007a, p.2). Talvez, por isso, 

o questionamento inicial se o objeto formado por camadas tratava-se de um sólido, 

pois, como o sólido podia ser desmontado, elas tiveram dificuldade de ter a visão 

global. Isso foi constatado por elas durante a discussão em grupo que veremos na 

seção 5.5. 

Concluída essa etapa da Tarefa I, Rodrigo fez a leitura do item (c) que solicitava 

que as participantes determinassem o volume do sólido construído (Quadro 28).  

Quadro 28 – Enunciado do item (c) da Tarefa I da Atividade 3 

 

Enquanto, Rodrigo falava as dimensões de uma placa, Daise deslizava o dedo 

indicador pelas arestas do seu objeto (paralelepípedo reto retângulo) e Janaína tomou 

uma das placas do seu sólido (paralelepípedo reto retângulo) nas mãos. Após a leitura 

feita por Rodrigo, Janaína concluiu: “Então, a área de um quadrado... Tem que contar 

quantos quadrados”. (Apêndice J – Trecho 67) e iniciou a contagem. Depois que 

descobriram que o sólido era formado por 20 placas quadradas, começaram a discutir 

como calcular o volume do sólido construído. Tendo ainda em mente que construíram 

um cubo, Daise questiona: “Mas o cubo não é vezes três?” (Apêndice J – Trecho 71) 

e, então, no diálogo a seguir, estabelecem como fariam o cálculo do volume solicitado 

(Apêndice J – Trechos 72-75, 80-81, 83-85), enquanto Daise fazia o algoritmo do 

cálculo do volume sobre a mesa com o dedo indicador (Figura 74): 

 

72 Janaína: Então, a gente vai dar a área do quadrado. 

73 Daise: E (faz) vezes vinte. 

74 Janaína: A espessura é quanto?  

75 Daise: 0,2 cm. 

(...) 

c) Sabendo que cada placa representa um quadrado cujo lado mede 10 cm e que a espessura da 
placa é 0,2 cm, vocês devem calcular o volume deste sólido. 
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80 Daise: 10 cm, não é? Dez vezes dez, cem. Vezes 0,2. 

81 Janaína: Só que... 

(...) 

83 Janaína: No caso, esses... essas faces que eu tenho quadradas é só para representar 

o cubo, não é? Então, no caso, eu só teria essa, essa e as laterais [apontando as faces 

quadradas e as faces laterais como o dedo indicador]. Então, a gente ignora o cubo, o 

que está na minha mão, como se tivesse só o formato, né? 

84 Daise: Aqui, Janaína, é só fazer esse [passando o dedo indicador por uma aresta] 

vezes ... não, na verdade é ... [Ela começa a desenhar o algoritmo do cálculo na mesa 

com o dedo indicador]. 

85 Janaína: Porque olha só, se a gente fosse fazer aqui e esquecesse o cubo que está 

na minha mão, que a gente tem o cubo... mas a área do cubo é igual a área do 

quadrado? Não? [Daise continua fazendo a conta sobre a mesa com o dedo indicador, 

não responde à colega]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 74 – Daise fazendo o algoritmo do cálculo do volume do sólido sobre a mesa 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Nesse diálogo, parece que Daise começou a constatar que o sólido construído 

não era um cubo (“... é só fazer esse, vezes ... não, na verdade é...”), e, então, resolveu 

recorrer ao algoritmo do cálculo do volume, talvez desconsiderando que, se o sólido 

fosse um cubo, as dimensões seriam iguais. Elas continuaram se referindo ao sólido 

como “cubo” até o final da atividade. 

Diante das colocações das participantes, Rodrigo resolveu dar algumas 

orientações que não são possíveis identificar no áudio da gravação e depois 

estabeleceu um diálogo com Janaína (Apêndice J – Trechos 88-90), enquanto Daise 

permanecia concentrada no cálculo que estava fazendo sobre a mesa: 

 

88 Janaína: Então, é como se esse daqui (referindo-se ao sólido) formasse um sólido. 

[Rodrigo responde, mas ainda não é possível entender]. Só que vai ter placas aqui, por 

exemplo, as que estão no meio eu posso, entre aspas, ignorar, certo?  
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89 Rodrigo: Você vai ter que, por exemplo, (trecho inaudível) uma placa um lado é 10 cm 

e a espessura é 0,2 cm. Aí você sabe a área de uma placa. Mas (trecho inaudível).  

90 Janaína: No caso, eu vou ter que fazer de todas as placas... 

 

Nesse instante, Daise concluiu: “A espessura de todas vai ser 4 cm, no caso, 

isso aqui é 4 cm” (Apêndice J – Trecho 91), deslizando o dedo sobre a aresta do sólido 

formado por todas as placas empilhadas. Depois explicou para Janaína que o que ela 

estava indicando medir 4 cm era a espessura ou altura do sólido e as duas chegaram 

ao valor do volume solicitado (Apêndice J – Trechos 94-103), que é comemorado por 

Janaína batendo as mãos sobre o paralelepípedo: 

 

94 Janaína: Você está fazendo 0,2 vezes... 

95 Daise: Vezes vinte. Dá 4, certo? ... Aqui... percebe a aresta, né? [Deslizando seu dedo 

por uma das arestas menores do paralelepípedo, indicando a altura do mesmo]. 

96 Janaína: Tá, entendi.  

97 Daise: Então, quatro vezes aqui, a largura... que vai ser 10... [Deslizando seu dedo 

pela aresta do paralelepípedo que mede 10 cm]. 

98 Janaína: Então, vai fazer 4 vezes 10? [Daise desliza seu dedo indicador sobre outra 

aresta que também mede 10 cm]. 

99 Daise: Então é 400? 

100 Rodrigo: 400 cm3? 

101 Daise e Janaína respondem juntas: Sim. 

102 Daise: Certo, Rodrigo? 

103 Rodrigo: Perfeito. 

 

E ainda Daise comentou alegremente: “Acho que a conta demorou mais que a 

percepção” (Apêndice J – Trecho 106). 

Prosseguindo na Tarefa I, Rodrigo fez a leitura do item (d) que pedia das 

participantes a construção de outro sólido a partir do primeiro, sem que as placas 

fossem desmontadas ou desempilhadas (Quadro 29).  

 

Quadro 29 – Enunciado do item (d) da Tarefa I da Atividade 3 

 

d) É possível transformar este sólido no outro sem desmontar as placas? Vocês acham que é 

possível transformar em outros sólidos? Em caso afirmativo, quais seriam?  
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A princípio, elas não entenderam a parte do enunciado que dizia “sem 

desmontar as placas” na transformação do primeiro sólido em outro. Depois, Daise 

respondeu que seria possível construir um paralelepípedo, mas Janaína discordou: 

“Eu acho difícil construir outro... Eu acho difícil porque não pode desarrumar, sei lá” 

(Apêndice J – Trecho 122). Então, ambas voltaram a questionar o que significava “não 

desmontar as placas” (Apêndice J – Trecho 125-131): 

 

125 Daise: Mas posso tirar as placas? 

126 Janaína: Eu acho... 

127 Pesquisadora: Não. Sem desmontar as placas. 

128 Janaína: Mas eu posso fazer isso? [Ela divide as placas em dois blocos]. 

129 Daise: Não pode mexer. [Ela também divide as placas em dois blocos]. 

130 Pesquisadora: Não. Não pode separar as placas. 

131 Janaína e Daise respondem juntas: Então, não. 

 

Como ambas consideraram que não era possível transformar o paralelepípedo 

reto retângulo em outro sólido, a pesquisadora tomou o objeto que estava na mesa da 

Daise, o transformou em uma representação de um paralelepípedo oblíquo (Figura 

75) e solicitou que Janaína o descrevesse para que a colega construísse o mesmo 

sólido, utilizando o seu material: “Então, (...) pode ficar com esse material da Janaína, 

Daise. Agora a Janaína vai descrever esse outro sólido para Daise, que terá que 

montar com as peças que tem em mãos, ok?” (Apêndice J – Trecho 139).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 75 – Transformação de um paralelepípedo reto retângulo em um paralelepípedo 
oblíquo 

Fonte: Acervo perssoal da autora  

 

Janaína recebeu o paralelepípedo oblíquo, explorou o objeto deslizando as 

mãos por suas faces, sorriu ao perceber qual era o sólido e iniciou sua descrição: “(...) 
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são dois lados paralelos... tem quatro vértices...” (Apêndice J – Trecho 142). Daise 

indagou: “É um trapézio?” (Apêndice J – Trecho 143) e Janaína respondeu que não 

era um trapézio, pois este era diferente. Sendo assim, Daise solicitou que a colega 

falasse mais informações sobre o sólido e Janaína complementou a descrição: “Olha 

só, os lados não são certinhos, como no quadrado... logicamente eles vão ter dois 

lados paralelos” (Apêndice J – Trecho 155). Daise questionou novamente se era um 

trapézio e, depois que a colega mais uma vez respondeu negativamente, ela 

questionou se a base era quadrada. Ao que Janaína respondeu: “É, mas quando você 

vai pensar na altura desse sólido, ela não é reta, ela é um pouco inclinada” (Apêndice 

J – Trecho 164). Daise, então, perguntou se o sólido não seria uma pirâmide, mas a 

pesquisadora explicou que o sólido é formado pelo mesmo material que ela recebeu 

no início da tarefa. Portanto, Daise pediu, outra vez, mais informações da colega e 

aconteceu o seguinte diálogo (Apêndice J – Trechos 185-197): 

 

185 Daise: Vai, Janaína, descreve mais. 

186 Janaína: Não sei mais. Tem... uma, duas, três, quatro... seis faces... (trecho inaudível). 

187 Daise: Seis faces? ... Não é um paralelepípedo? 

188 Janaína: Não. Porque os lados, que não são a base, eles não são... são paralelos, mas 

não são paralelos, entre aspas, retos, entendeu? 

189 Daise: Paralelogramo. 

190 Janaína: Isso... Rodrigo? 

191 Pesquisadora: Só que agora, ela (Daise) tem que construir o sólido com as descrições 

que você deu. 

192 Daise: É só fazer assim, ó ... [Daise empurra as placas uma a uma, de modo a obter 

um paralelepípedo oblíquo]. Esse (uma das faces inclinadas) fica paralelo a esse (a 

outra face inclinada). 

193 Pesquisadora: Isso, isso. Sabe qual é nome desse sólido? 

194 Daise: Paralelogramo. 

195 Pesquisadora: Não. Paralelogramo é plano. Esse é um sólido. 

196 Janaína: A gente sabe, só que a gente esqueceu. 

197 Pesquisadora: Ok, então. 

 

Podemos observar que tanto nessa situação quanto na anterior (do 

paralelepípedo reto retângulo eventualmente identificado como cubo), as participantes 

deram nomes para os sólidos, usando, em alguns momentos, termos matemáticos 

referentes às figuras planas (quadrado, trapézio e paralelogramo) ou de sólidos mais 
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familiares. De fato, Daise até usou o termo correto, mas Janaína não associou esse 

termo com a representação em suas mãos. Talvez estes termos fizessem mais sentido 

ou fossem mais familiares às participantes, mas a última fala de Janaína no diálogo 

acima indica que elas tinham consciência de que estavam trabalhando com um sólido, 

mesmo quando o termo usado por elas referia-se à uma figura plana. Sendo assim, 

podemos perceber que o foco, neste caso, era dar descrições do sólido de modo que 

a outra pudesse entender e completar a tarefa e não o uso da nomenclatura de forma 

correta.   

Em seguida, a pesquisadora pediu para que as participantes tocassem no 

sólido uma da outra com o intuito de verificar as semelhanças e diferenças entre eles 

(Figura 76). Elas concluíram que os dois sólidos eram diferentes e Daise justificou:  

 

Porque... [Daise pega a mão da colega para mostrar sua explicação no 
paralelepípedo oblíquo da Janaína]. Aqui, deixa eu te mostrar. Vem cá com a mão. 
No seu, ela (a pesquisadora) tinha o cubo e ela fez pra cá. Fica com a mão aberta, 
ela puxou as placas pra cá [movendo a mão da Janaína para esquerda dela]. Já no 
meu, quando eu fui fazer pela mesma figura, eu puxei as placas pra cá [movendo a 
mão da Janaína para direita dela] (Apêndice J – Trecho 206). 

 

 

 

 

 

 
       (a)                  (b)             (c) 
 

Figura 76 – Daise e Janaína explorando os sólidos construídos por cada uma 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Finalizando a Tarefa I, Rodrigo fez a leitura do item (e), no qual é questionado 

sobre o que acontecia com o volume quando um sólido era transformado em outro 

(Quadro 30). 

Quadro 30 – Enunciado do item (e) da Tarefa I da Atividade 3 

 

Daise respondeu que o volume continuaria o mesmo, mas Janaína ficou, 

inicialmente, com dúvida. Porém, após refletir um pouco, ela respondeu: “... sim, 

e) Quando você transformou o sólido dado em outro, o que aconteceu com o volume? Justifique 

sua resposta. 
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porque as placas possuem o mesmo tamanho” (Apêndice J – Trecho 218) e Daise 

complementou: “São as mesmas” (Apêndice J – Trecho 219). 

Para realizarem a Tarefa II, a pesquisadora entregou novo material para as 

participantes: placas de emborrachado com mesmo formato (quadrado) e tamanhos 

diferentes. Para Janaína foi entregue uma representação de uma pirâmide reta 

formada pelas placas quadradas empilhadas e para Daise, as placas foram entregues 

soltas. Primeiro elas ficaram tateando o material para o reconhecerem. Logo depois, 

Rodrigo começou a leitura da Tarefa II (Quadro 31).  

 

Quadro 31 – Enunciado da Tarefa II da Atividade 3 

 

Janaína, que deveria detalhar o objeto recebido para a colega, iniciou sua 

descrição: “... é uma base quadrada (...) Um lado paralelo... tem uma base maior e 

outra menor...” (Apêndice J – Trecho 244 e 246). Talvez influenciada pela tarefa 

anterior, Daise fez duas perguntas importantes para que descobrisse o sólido que 

estava na mão da colega: “É um sobre o outro?” e “Quadradas as duas (bases)?” 

(Apêndice J – Trechos 245 e 247). Ao que respondeu Janaína: “Espera porque eu 

estou sentindo aqui [tateando o objeto] ... é porque a base de cima é muito 

pequenininha” (Apêndice J – Trecho 252). Diante dessa dica, Daise deduziu que o 

sólido era uma pirâmide e começou sua construção com as placas que tinha recebido. 

Rodrigo elogiou o desempenho da colega e Janaína completou: “Mas ela só descobriu 

porque eu dei boas características. [Risos]. As características, nessas horas, são 

tudo” (Apêndice J – Trecho 260) e ainda acrescenta: “É mais fácil descrever do que 

construir, né?” (Apêndice J – Trecho 266). Rodrigo e Daise comemoram a construção 

feita por ela (Figura 77) e Janaína afirma: “Se eu pudesse, eu queria ver sua 

construção” (Apêndice J – Trecho 274), sendo seguida por Daise: “Também queria 

ver!” (Apêndice J – Trecho 277). 

 

 

 

II. Agora o aluno B recebeu um objeto diferente do anterior e o aluno A recebeu várias placas de 

EVA que tem o mesmo formato, mas tamanhos diferentes. 

g) Após uma exploração tátil, o aluno B deve descrever seu objeto para o aluno A com o maior 

número possível de características, sem usar o nome matemático do sólido.  

h) O aluno A vai construir o mesmo objeto a partir da descrição do seu colega e dar o nome 

matemático deste sólido. 
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Figura 77 – Daise comemorando seu desempenho na Tarefa II da Atividade 3 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Destacamos novamente aqui o compromisso assumido pelas participantes na 

descrição matemática do sólido com o objetivo de fazer com que a parceira 

completasse a tarefa. Isto é, diante da restrição imposta, foi muito importante a 

descrição da colega, levando-as a serem mais explícitas nas características, o que 

poderia não ter tanto valor, caso não tivessem a restrição ao campo visual. Isso foi 

constatado por Figueiras (2015) numa pesquisa realizada com professores e alunos 

cegos. Durante os episódios em sala de aula, quando o professor se dirigia ao aluno 

cego, suas explicações incluíam “descrições verbais mais ricas e experiências 

hápticas relacionadas a esses elementos” como o objetivo de “convencer e envolver 

o ouvinte no pensamento e na visualização” (FIGUEIRAS, 2015, p.2 – Tradução 

nossa). Enquanto, nas intervenções com um aluno com visão residual, as explicações 

foram “mais breves, deixando alguns elementos matemáticos implícitos” (ibid. p.2 – 

Tradução nossa).   

Poderíamos, então, questionar se não estamos sendo contraditórios. Por um 

lado, ressaltamos o fato de que ter o acesso ao campo visual interrompido 

temporariamente levou as participantes a buscarem descrever as características 

matemáticas dos sólidos com mais precisão ou de forma mais clara. Por outro lado, 

destacamos uso dos nomes matemáticos de forma incorreta. Na verdade o que 

percebemos aqui é que a descrição dos sólidos de forma mais clara possível, não 

implicou, necessariamente, a nomeação correta dos sólidos geométricos. 

Continuando a Tarefa II, Rodrigo solicitou às participantes que transformassem 

o sólido construído em outro, sem desmontar as placas (Quadro 32).  
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Quadro 32 – Enunciado do item (c) da Tarefa II da Atividade 3 

 

Novamente influenciada pela tarefa anterior, Daise prontamente respondeu: “O 

que poderia fazer é arrastar, né? (...). Vai dar uma outra pirâmide” (Apêndice J – 

Trecho 279), gesticulando o movimento das placas com as mãos e representando 

algumas partes do sólido a ser construído (Figura 78 e 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  (a)    (b)         (c) 

Figura 78 – Daise representando por gestos a transformação da pirâmide reta 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

 

 

 

 

 

 

                         (a)          (b) 

Figura 79 – Transformação de uma pirâmide reta em uma pirâmide oblíqua 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Além dos gestos para representar a nova pirâmide a ser construída, Daise 

explicou para Janaína as características desta nova pirâmide (Apêndice J – Trechos 

280-283): 

 

280 Daise: Porque se eu tenho essa daqui [com as mãos sobre a pirâmide] ... você 

entendeu, Janaína? Porque essa daqui tem todos os lados iguais [movimenta as mãos 

c) É possível transformar este sólido no outro sem desmontar as placas? Vocês acham que é 

possível transformar em outros sólidos? Em caso afirmativo, quais seriam? 
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para representar as laterais], todas as laterais iguais [enquanto Janaína fica tateando 

a pirâmide sobre sua mesa]. Se eu mover, eu tenho uma pirâmide com uma lateral... 

(trecho inaudível) [movimenta as mãos para representar as faces laterais da nova 

pirâmide] ... uma lateral... 

281 Janaína: Mais inclinada? 

282 Daise: Uma lateral com 90⁰ ... 

283 Janaína: E outra mais inclinada. 

 

Nesse episódio, é interessante notar que Daise usou os gestos, mesmo 

sabendo que a colega não poderia visualizá-los. Talvez quisesse tornar acessível sua 

explicação para o colega Rodrigo, que enxergava, mas não estava realizando a tarefa. 

Outra possibilidade é que os gestos foram usados em seu próprio benefício, ou seja, 

os movimentos das suas mãos a ajudava a imaginar o sólido que seria criado. No 

entanto, ela também usou a fala para caracterizar a nova pirâmide para a colega que 

tinha restrição ao campo visual. De qualquer forma, ela fez uso de ferramentas 

variadas para expor seus argumentos, mostrando, mais uma vez, que o foco delas 

estava nas descrições que pudessem ajudar na compreensão do outro e sua própria, 

buscando meios alternativos de desenvolvimento da comunicação. 

Após a transformação da pirâmide quadrangular reta em uma pirâmide oblíqua 

de base quadrada, Rodrigo, finalizando a Tarefa II, questionou o que aconteceu com 

o volume (item d). As participantes responderam que o volume era o mesmo para as 

duas pirâmides e justificaram: “Porque elas têm as mesmas placas e as mesmas 

dimensões” (Apêndice J – Trecho 298). 

Dando prosseguimento à atividade, para a execução da Tarefa III, a 

pesquisadora distribuiu outro material: três pirâmides triangulares de texturas 

diferentes (de pano, crespa e lisa) e um recipiente em formato de prisma triangular. 

Daise e Janaína exploraram o material, identificando semelhanças e diferenças entre 

os elementos (Apêndice J – Trechos 305-309): 

 

305 Daise: Mas essa daqui (pirâmide crespa) é estranha ... Ai! Essa daqui dá nervoso! 

[Risos. Depois ela coloca a pirâmide crespa sobre a mesa e vira o objeto, apoiando-o 

sobre cada uma das faces]. 

306 Janaína: É pra diferenciar... pra gente sentir. Mas, olha só! [Janaína toma as outras 

pirâmides (de pano e lisa) e as coloca juntas sobre a mesa apoiada sobre uma de suas 

faces e explora esses objetos]. Estou começando a achar... mas esse daqui (o 

recipiente em forma de prisma) é diferente. [Enquanto, Daise continua a explorar a 
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pirâmide crespa nas mãos]. Acho que esses dois aqui são iguais. Vê! [Janaína leva as 

duas pirâmides (de pano e lisa) juntas às mãos da Daise para que ela as explore e 

manipule]. Cadê o “espigadinho” (pirâmide crespa)? [Risos. Janaína fica tateando a 

mesa da colega para encontrar a pirâmide crespa. Depois fica explorando esse objeto]. 

307 Daise: Iguais em relação as dimensões? 

308 Janaína: É o formato... não é, não? ... Os dois tem uma ponta... eu escolhi um lado 

deles, assim ... [Daise fica manipulando as duas pirâmides (de pano e lisa) na mão]. 

309 Daise: Até o material deles é diferente! 

 

Em seguida, Rodrigo fez a leitura do enunciado da Tarefa III, que descreve o 

material que seria utilizado (Quadro 33).  

Quadro 33 – Enunciado da Tarefa III da Atividade 3 

 

No momento de identificar as pirâmides pelas texturas, Daise e Janaína não 

concordaram entre si e recorreram ao ato de deslizar a pirâmide pelo braço da colega 

para justificar sua opinião. Por exemplo, quando Rodrigo mencionou a pirâmide de 

textura de pano, Janaína tomou a pirâmide de textura crespa, afirmou: “Essa é a de 

pano!” (Apêndice J – Trecho 318) e deslizou o objeto pelo braço da colega (Figura 

80). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 80 – Janaína deslizando a pirâmide de textura crespa pela braço da Daise 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Daise, que estava com as pirâmides de texturas pano e lisa nas mãos, não 

concordou com a colega e replicou: “Não. De pano é essa...” (Apêndice J – Trecho 

323) e deslizou a pirâmide de textura de pano pelo braço da Janaína (Figura 81). 

III. Para esta tarefa, você tem em mãos três pirâmides de base triangular e um recipiente em 

formato de prisma triangular. Em relação às pirâmides, uma tem textura lisa, outra tem textura 

crespa e a terceira tem textura de pano. 
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Figura 81 – Daise deslizando a pirâmide de textura de pano pelo braço da Janaína 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Acreditamos que a dificuldade apresentada pelas participantes em relação à 

identificação das texturas seja pelo fato de que elas não são cegas e, por isso, elas 

não tem o hábito de explorar objetos usando, exclusivamente, o tato. 

Quando Rodrigo mencionou a pirâmide lisa, Daise e Janaína também não 

concordaram na sua identificação: Daise indicava a pirâmide de textura lisa 

corretamente e Janaína indicava o prisma (que também tinha textura lisa) como sendo 

a pirâmide lisa. A pesquisadora fez uma intervenção identificando cada um dos quatro 

objetos, colocando-os um a um nas mãos das participantes. 

Com essa dúvida eliminada, Rodrigo solicitou que Daise e Janaína 

comparassem o volume das pirâmides de texturas lisa e de pano (item a – Tarefa III). 

A primeira ideia que tiveram foi colocar as pirâmides sobre a mesa, lado a lado (Figura 

82), apoiadas sobre uma de suas faces e explorar as arestas e altura, por meio do 

tato, para compará-las. Elas não tinham disponível nenhuma ferramenta de medição 

(Apêndice J – Trechos 344-345, 347-348): 

 

344 Janaína: Aqui [coloca a mão da colega sobre os vértices opostos às bases das 

pirâmides apoiadas sobre a mesa, uma ao lado da outra]. Agora bota junto... sente as 

arestas [deslizando os dedos pelas arestas das pirâmides]. Está vendo, são iguais! 

345 Daise: Espera aí, rapidinho! Deixa eu colocar, assim, a mão por cima (das pirâmides) 

ou um dedo, para ver se fica reto. [Ela coloca a mão da colega por cima das pirâmides]. 

Entendeu? Para ver se tem mesma altura. 

(...) 

347 Daise: Ó, por exemplo, ... porque se você colocar a mão aqui na ponta [ela coloca a 

mão da colega em um dos vértices apoiados sobre a mesa], as duas estão juntas, está 

vendo? Aí vai lá trás... estão juntas aqui também... os dois lados aqui... 
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348 Janaína: Seriam semelhantes, então? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) Vista frontal da posição das pirâmides  
 
 
        
         (b) Vista superior ou topo 
 

Figura 82 – Primeira tentativa na comparação entre as pirâmides de pano e lisa feita pelo Grupo 1 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

É possível observarmos (Figura 80a) que, na posição colocada pelas 

participantes, as pirâmides não teriam a mesma altura. No entanto, na ausência do 

acesso ao campo visual ou algum tipo de ferramenta para medição, elas concluíram 

que a altura era igual. 

Sendo assim, elas concluíram que o volume das duas pirâmides era igual. 

Porém, a pesquisadora pediu que elas justificassem a resposta (Apêndice J – Trechos 

356-364): 

 

356 Pesquisadora: Por que mesmo elas são iguais? 

357 Daise: As dimensões... a altura é igual... 

358 Pesquisadora: Altura, ok. Mas, o que mais precisa para que elas tenham o mesmo 

volume?  

359 Daise: O que? Eu não ouvi. 

360 Janaína sussurra para Daise: O que mais precisa para que o volume seja igual? 

361 Pesquisadora: Não é só altura que garante que os volumes sejam iguais. 

362 Daise: A altura, largura... 

363 Janaína: A base? 

364 Pesquisadora: Isso. Mas as bases são iguais? 

  

Diante do questionamento da pesquisadora, Daise e Janaína procuraram 

comparar as bases por sobreposição, fixando a pirâmide de textura de pano e 
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sobrepondo a pirâmide de textura lisa e vice-versa. Ao encontrarem as faces 

consideradas por elas como congruentes, colocaram as pirâmides sobre a mesa 

apoiadas nestas faces (Figura 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Faces supostamente congruentes sobrepostas       (b) Faces supostamente congruentes lado a lado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Vista frontal das pirâmides apoiadas em suas bases 
 

Figura 83 – Segunda tentativa na comparação entre as pirâmides de pano e lisa feita pelo Grupo 1  
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Nessa tentativa, as alturas em relação às bases são bastante próximas 

visualmente (Figura 83c) e, considerando que Daise e Janaína usaram o tato para 

comparar essa medida, elas reafirmaram que essas pirâmides tinham o mesmo 

volume. No entanto, as faces congruentes que deveriam ser consideradas como base 

eram as faces menores das duas pirâmides (que são as bases do prisma) e, 

consequentemente, a altura das pirâmides seria igual, pois correspondia à altura do 

prisma, conforme vimos na Figura 67. 

Portanto, as participantes concluíram corretamente que o volume das pirâmides 

em questão era igual, a justificativa estava igualmente correta, mas as bases e a altura 

que consideraram não estavam corretas. 
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Dando prosseguimento à tarefa, Rodrigo fez a leitura do item (b) da Tarefa III 

(Quadro 34) que pedia para compararem o volume das pirâmides de textura de pano 

e de textura crespa.  

Quadro 34 – Enunciado do item (b) da Tarefa III da Atividade 3 

 

Janaína, seguindo o método anterior, sugeriu que elas comparassem “as 

bases”, mas Daise discordou: “Só de você tocar, parece que a crespa é menor...” 

(Apêndice J – Trecho 381). Entretanto, Janaína insistiu que elas fizessem a 

comparação e colocou a pirâmide de textura de pano sobre a mesa apoiada em uma 

de suas faces. Daise, por sua vez, colocou a pirâmide de textura crespa ao lado da 

outra pirâmide e procurou encontrar uma posição de modo que a pirâmide crespa 

ficasse com a mesma altura da pirâmide de pano, sentindo a altura com a mão sobre 

os vértices das pirâmides, ou seja, pelo tato (Figura 84). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 84 – Daise comparando as alturas das pirâmides com a mão sobre elas 

Fonte: Acervo perssoal da autora 
 

Considerando que a altura era igual, na posição em que as pirâmides estavam 

sobre a mesa, Daise e Janaína seguiram para comparar as bases. Depois de várias 

tentativas de sobreposição das faces, elas concluíram que o volume das pirâmides de 

texturas crespa e de pano não era igual, justificando que as bases não eram iguais. 

Entretanto, conforme observamos no início desta seção (Figura 69), essas pirâmides 

possuem faces cuja área é igual e a mesma altura. Portanto, possuem o mesmo 

volume. 

b) Compare o volume da pirâmide de textura crespa com a pirâmide de textura de pano. O que 

você conclui? Justifique. 



 

209 
 

Desse modo, quando Rodrigo pediu uma relação entre as três pirâmides (item 

c – Quadro 35), elas chegaram à seguinte conclusão (Apêndice J – Trechos 410-412): 

 

Quadro 35 – Enunciado do item (c) da Tarefa III da Atividade 3 

 

410 Janaína: Daise, aquela outra... a de pano e a lisa são iguais... 

411 Daise: Então essas duas vão ser diferentes da crespa [Daise tem em mãos a pirâmide 

crespa e as outras estão na mão da Janaína]. 

412 Janaína: Da crespa, isso. São diferentes da crespa e são iguais entre si. 

 

Diante dessa resposta, Rodrigo prosseguiu na Tarefa III, solicitando que as 

participantes preenchessem o interior do prisma triangular com todas as pirâmides 

(item d – Quadro 36), mas não pediu para elas relacionarem o volume do prisma com 

o volume das pirâmides que o compõem (item e – Quadro 36). Por isso, o foco, até o 

final da atividade, foi encaixar as três pirâmides dentro do prisma triangular. 

 

Quadro 36 – Enunciado dos itens (d) e (e) da Tarefa III da Atividade 3 

 

Do momento da leitura do item (d) até a sua finalização, Daise e Janaína 

levaram quase vinte minutos. Durante este tempo, elas fizeram várias tentativas 

frustradas para o preenchimento do prisma com as três pirâmides: encaixar somente 

a pirâmide de textura de pano (com a face menor voltada para baixo ou voltada para 

cima); encaixar somente a pirâmide de textura crespa; encaixar as pirâmides de pano 

e lisa juntas (lado a lado ou com as faces menores opostas uma a outra); encaixar a 

pirâmide crespa ou a lisa com a pirâmide de pano dentro do prisma; encaixar a 

pirâmide lisa com as pirâmides crespa e de pano dentro do prisma; encaixar a 

pirâmide lisa com a pirâmide crespa dentro do prisma. 

Por último, Janaína conseguiu encaixar a pirâmide crespa no interior do prisma 

(Figura 85) e mostrou para a colega o que havia feito. Daise deslizou os dedos por 

c) O que você pode afirmar sobre o volume das três pirâmides? Justifique. 

d) Preencha o interior do prisma triangular com as pirâmides. O que você pode concluir sobre o 

volume de cada uma das pirâmides? 

e) Considerando que o volume de um prisma é dado pelo produto da área de base pela medida da 

altura do mesmo, como determinar o volume de uma pirâmide cuja base tem área igual a base 

de um prisma? 
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uma das faces da pirâmide de textura crespa dentro do prisma, verificando o espaço 

que sobrara: “É ... Sobrou um triângulo direitinho” (Apêndice J – Trecho 484).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        (a)               (b)              (c) 
 

Figura 85   –  Encaixe correto da pirâmide de textura crespa dentro do prisma feito pelo 
Grupo 1 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Daise decidiu, então, experimentar colocar a pirâmide de textura de pano, 

conseguiu um encaixe perfeito (Figuras 86 e 87) e pediu para a colega sentir o prisma 

com as duas pirâmides no seu interior: “Coloca a mão aqui” (Apêndice J – Trecho 

487). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    (a)       (b)     (c)  

Figura 86 – Daise encaixando corretamente das pirâmides crespa e de pano dentro do prisma 
Fonte: Acervo perssoal da autora 
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    (a)        (b)      (c)   

 
Figura 87 – Encaixe correto das pirâmides de pano e crespa no interior do prisma feito pelo Grupo 1 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Instantes depois, Janaína resolveu retirar as pirâmides de texturas crespa e de 

pano do interior do prisma, mas sem mudar as posições de encaixe e solicitou que 

Daise segurasse estas duas pirâmides, justapostas, enquanto ela experimentava 

ajustar a pirâmide de textura lisa ao conjunto. Primeiro, Janaína ajustou a pirâmide 

lisa com a face menor ao lado da face menor da pirâmide de textura de pano (Figura 

88) e solicitou que a colega verificasse se estava correto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 – Daise com as três pirâmides encaixadas fora do prisma 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Quando Daise sentiu que as duas faces menores das pirâmides de pano e lisa 

formavam uma base de quatro arestas, na posição em que estavam, resolveu girar a 

pirâmide de textura lisa, de modo que sua face menor ficasse oposta à face menor na 

pirâmide de textura de pano: “Não! Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que 

fazer... uma base para cima e uma para baixo. Entendeu? Para poder encaixar direito. 

Se não, não dá certo” (Apêndice J – Trecho 498). Deste modo, elas conseguiram 
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ajustar as três pirâmides e as colocam dentro no prisma. Quando conseguiram 

preencher o prisma com as três pirâmides, Janaína comemorou levantando o prisma 

como um troféu (Figura 89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         (a)         (b)         (c) 

Figura 89 – Janaína comemorando a resolução da tarefa na Atividade 3 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Após preencherem o prisma com as pirâmides, as participantes deram por 

encerrada a atividade e não responderam o último item da Tarefa III, onde teriam que 

relacionar o volume do prisma com o volume de uma pirâmide cuja base tenha área 

igual a base deste prisma. Mesmo tendo conseguido encaixar as pirâmides no prisma, 

esse preenchimento não levou as participantes a refletirem novamente sobre o volume 

das pirâmides. É possível que o fato da atividade ter ficado extensa, tenha prejudicado 

a resolução deste último item neste grupo.  

Esses fatores e o tempo gasto por este grupo para a realização da Tarefa III 

nos levou a avaliar a estrutura da mesma. Talvez uma opção de mudança seja 

oferecer aos participantes algum tipo de instrumento de medição para que a 

comparação das alturas das pirâmides seja mais refinada. Outra opção poderia ser 

inverter a ordem dos itens, ou seja, primeiro solicitar que o prisma seja preenchido 

pelas pirâmides e depois que seja comparado o volume delas, tomadas duas a duas. 

De todo modo, qualquer alteração na atividade precisaria ser testada. 

 

5.2 Grupo 2: Fred, Júlia e Luna 

 

Os participantes desse grupo realizaram a Atividade 3 em local e horário 

separado do restante da turma, pois no dia em que esta atividade foi aplicada eles 

não haviam comparecido, mas, posteriormente, manifestaram o desejo de realizarem 
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as tarefas. Sendo assim, é possível perceber um número maior de intervenções da 

pesquisadora. Além disso, para a filmagem, foram utilizadas duas câmeras de vídeo 

e, por isso, a transcrição completa (Apêndice K) é uma compilação dos dois vídeos, 

cuja duração total é de, aproximadamente, 1 hora e 25 minutos.  

A organização desse grupo ficou assim: Júlia (componente A) e Luna 

(componente B) ficaram temporariamente sem acesso ao campo visual e Fred 

(componente C) assumiu o papel de ledor do grupo. 

Antes de iniciar a atividade, ocorreu um fato que chamou atenção: Júlia e Luna 

declararam que a sensação que tinham com os olhos vendados era de “medo” por 

não saberem o que estava ocorrendo ao redor ou o que seria feito com elas (Apêndice 

K – Trecho 1).  

Fred iniciou fazendo a leitura do enunciado da Tarefa I (Quadro 27, p.195) e a 

pesquisadora entregou o material para cada participante: Júlia recebeu uma 

representação de um paralelepípedo reto retângulo formado por 20 placas empilhadas 

e Luna recebeu as placas soltas.  

Assim que receberam o material, Júlia não identificou o sólido como tal, como 

podemos perceber nas suas colocações: “Você entregou errado, eu acho” e “Tem 

certeza que está certo?” (Apêndice K – Trechos 19 e 22); enquanto Luna tomou a 

iniciativa de empilhar e contar as placas que recebeu. Após a leitura do item (a) da 

Tarefa I (Quadro 27, p.195), Júlia ainda insistiu com a ideia de que tinha recebido 

apenas placas de EVA como a colega e, na discussão em grupo (seção 5.5), ela 

justificou essa insistência demonstrando, mais uma vez, que o processo de ver com 

as mãos é diferente do processo de ver com os olhos, conforme destacamos 

anteriormente. Por isso, a pesquisadora enfatizou que Júlia tinha em mãos um sólido 

e que Luna havia recebido placas.  

Sendo assim, Júlia iniciou a sua descrição: “Se você pegar uma placa, vai 

colocando uma por cima da outra. (...) Simples assim ... Aí, vai ficar tipo uma 

caixinha... uma por cima da outra. Aí, você junta tudo e fica tipo uma caixinha.” 

(Apêndice K – Trechos 30 e 32). No entanto, Luna já havia montado o sólido, antes 

das instruções de Júlia. Para verificar se o que a colega havia construído estava 

correto, Júlia usou as mãos e quando foi solicitado que elas dessem o nome do objeto 

construído (item b – Tarefa I), Luna, inicialmente, respondeu que era um cubo. Porém, 

a pesquisadora questionou Júlia sobre a resposta de Luna: “Cubo? O que você acha, 
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Júlia? ... Tem todas as características de um cubo?” (Apêndice K – Trecho 43). 

Manuseando o sólido, Júlia respondeu:  

 

Não necessariamente. (...) Porque é maior assim [desliza os dedos pelas arestas 
da base superior do sólido] (...) Eu acho que parece mais uma caixinha, porque o 
cubo eu imagino ele com ‘bases’ quadradas e aqui [Júlia encosta a palma das mãos 
nas faces laterais do sólido] como são retângulos... (Apêndice K – Trechos 44, 46 e 
55).  

 

Diante disso, ocorreu o seguinte diálogo (Apêndice K – Trecho 56-62): 

 

56 Luna: Mas esse daqui é quadrado ... As bases são quadradas e as faces são 

retangulares. [Enquanto fala, Luna desliza as mãos pelas faces laterais e bases do 

sólido]. 

57 Pesquisadora: Então, já não pode mais ...  Pode ser cubo? 

58 Júlia: Eu acho que não. 

59 Luna: Paralelogramo? Não! Que paralelogramo... É ... Como é aquele? ... 

60 Júlia: Estou tentando lembrar...  

61 Luna: Paralelepípedo. 

62 Pesquisadora: Isso. Paralelepípedo. Muito bem. Continuando... 

 

Dando continuidade, Fred solicitou que as participantes calculassem o volume 

do paralelepípedo reto retângulo, sabendo que cada placa representava um quadrado 

cujo lado media 10 cm e cada uma tinha espessura de 0,2 cm. 

A princípio, as participantes não compreenderam o que foi solicitado e, por isso, 

pediram ao colega para repetir a leitura. Fred não somente releu o enunciado, mas 

procurou explicar minunciosamente o que estava sendo pedido: “Cada plaquinha é 

um quadrado; cada lado desse quadrado mede 10 cm e a espessura de cada 

plaquinha dessa é 0,2 cm. Aí, vocês têm que determinar o volume desse sólido” 

(Apêndice K – Trecho 64). Depois que entenderam o que era para ser feito, Luna 

exclamou: “Gente! Eu enxergando já está difícil de fazer a conta...” (Apêndice K – 

Trecho 66). Como Luna já havia contado as placas no início da tarefa, Júlia fez a 

contagem das placas que tinha em mãos e, após confirmar a quantidade de 20 placas, 

ambas ficaram como que “imaginando” o cálculo, pois Luna afirmou: “Eu me perdi na 

conta, Júlia!” (Apêndice K – Trecho 82). Júlia, por sua vez, resolveu “desenhar”, na 

mesa, o algoritmo do cálculo da altura do sólido, com o dedo (Figura 90), falando em 

voz alta o cálculo que estava realizando: “Tem vinte... 0,2. Dois vezes nada, nada; 
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dois vezes dois, quatro; anda uma casa decimal... Vai ser 4. Não é?” (Apêndice K – 

Trecho 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 90 – Júlia “desenhando” na mesa o algoritmo do cálculo da altura do sólido 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Após descobrirem que o volume do paralelepípedo reto retângulo formado 

pelas placas empilhadas era 400 cm3, Júlia comentou: “Nossa! Que confusão para 

fazer uma conta tão simples!” (Apêndice K – Trecho 110). Em seguida, Fred perguntou 

se era possível transformar o paralelepípedo reto retângulo em outro sólido sem que 

as participantes desmontassem as placas (item d – Tarefa I). 

Júlia questionou qual seria o significado da expressão “sem desmontar as 

placas” e, enquanto, a pesquisadora sanava essa dúvida, Luna apresentou uma 

solução: colocar o paralelepípedo “em pé” (Figura 91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 – Solução apresentada por Luna ao item (d) da Tarefa I da Atividade 3 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Diante da solução apresentada por Luna, a pesquisadora decidiu desafiar as 

participantes a encontrarem outro sólido, a partir das placas empilhadas. Como elas 

concluíram que não era possível obter outro sólido, a pesquisadora transformou o 
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paralelepípedo reto retângulo que estava nas mãos da Luna em uma representação 

de um paralelepípedo oblíquo e solicitou que ela descrevesse este novo objeto para 

Júlia, a fim de que a mesma pudesse construí-lo com as suas placas. Luna 

caracterizou o sólido da seguinte maneira: “Parece uma escada (...) É uma escadinha! 

(...) É uma escada de esquerda para direita... subindo de esquerda para direita” 

(Apêndice K – Trechos 137 e 158). Júlia encontrou um pouco de dificuldade de montar 

o novo sólido e justificou: “(...) minha mão é muito larga para essas coisas. (...) Sem 

ver, parece (difícil). Não sei, às vezes vendo, não tanto” (Apêndice K – Trechos 166 e 

168). Para verificar se Júlia havia construído o novo sólido de forma correta, Luna 

utilizou as mãos. Em seguida, devido à sua curiosidade, Júlia pediu para colocar as 

mãos no sólido que estava com a colega e, após sua exploração, exclamou: “Nossa! 

É impossível fazer isso sem ver! (...)” (Apêndice K – Trecho 184). Por isso, Júlia 

decidiu desmontar o sólido que havia construído e voltou as placas para a posição 

inicial, formando, novamente, um paralelepípedo reto retângulo. Por último, a 

pesquisadora perguntou o nome do sólido obtido após a transformação e elas 

responderam que sabiam, mas não lembravam do nome.  

É importante destacar que o sólido apresentado por Luna não poderia ser 

explorado nessa tarefa, pois era igual ao anterior, só que em outra posição. Talvez 

fosse melhor deixar claro no enunciado que o sólido a ser obtido da transformação 

tenha a base com mesma área. 

Prosseguindo na tarefa, Fred fez a leitura do item (e), que questiona o que 

aconteceu com o volume quando um sólido foi transformado em outro. Júlia 

respondeu que o volume continuaria o mesmo e justificou (Apêndice K – Trecho 212): 

 

Porque se você, por exemplo, pegasse o lado que sobra aqui (face inclinada à direita 
do paralelepípedo oblíquo) e encaixasse no lado que sobra aqui (face inclinada à 
esquerda), ia continuar uma peça dessa daqui [apontando para o paralelepípedo 
reto retângulo]. (...) então aqui (face inclinada à esquerda) é como se tivesse cortado 
e esse pedaço que cortou está aqui (face inclinada à direita). 

 

A figura abaixo ilustra a explicação dada por Júlia, considerando a vista frontal 

do paralelepípedo oblíquo (Figura 92). É provável que Júlia tenha tomado como base 

a demonstração da área de um paralelogramo. 
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Figura 92 – Ilustração da justificativa da Júlia para a conservação do volume na Tarefa I da 
Atividade 3 

 

A pesquisadora perguntou se Luna concordava com o argumento de Júlia, ao 

que ela respondeu: “Não entendi nada do que você falou, Júlia! Você falou ‘corta um 

pedaço aqui’, ‘coloca um pedaço aqui’ ... eu não estou vendo!” (Apêndice K – Trecho 

217).  Na verdade, Júlia usou termos e gestos em sua explicação que não tinham 

significado para Luna, já que ambas estavam com os olhos vendados. Para resolver 

este impasse, Júlia montou uma aproximação de um paralelepípedo oblíquo com as 

suas placas e conduziu a mão da Luna enquanto repetia sua justificativa: “Não está 

tipo uma escadinha assim? [Júlia coloca a mão de Luna sobre o seu objeto] Mas aí 

vai ficar como se tivesse cortado o lado de cá (face inclinada à esquerda), certo?” 

(Apêndice K – Trecho 218). Mesmo compreendendo o raciocínio da colega, Luna 

indagou qual era a relação entre este fato e a conservação do volume, ao que Júlia 

respondeu: “(...) se eu corto um lado e volto com ele para cá, vai continuar a mesma 

peça, ou seja, o mesmo volume” (Apêndice K – Trecho 225). E Luna complementou: 

“É o mesmo volume ... A gente não tirou nem colocou nada aqui?”.  

Com o objetivo de usar a justificativa para a conservação do volume desses 

sólidos nas tarefas seguintes, a pesquisadora questionou as participantes quanto a 

relação entre as medidas da área da base e da altura dos mesmos. Ambas 

responderam que a medida da área da base era a mesma nos dois sólidos, pois 

continuaria sendo a medida da área de um quadrado; e, em relação à medida da 

altura, Luna justificou a igualdade entre elas pela quantidade de placas, que não havia 

alterado: “A altura também é a mesma, composta das 20 placas” (Apêndice K – Trecho 

235). 

Após essa conclusão, Fred avançou na atividade, fazendo a leitura do 

enunciado da Tarefa II (Quadro 31) e a pesquisadora distribuiu outro material: Luna 

recebeu uma representação de uma pirâmide quadrangular oblíqua, que possui dois 
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triângulos retângulos como faces laterais, formada pelo empilhamento de placas de 

EVA de mesmo formato (quadrado) e tamanhos diferentes (Figura 93); e Júlia recebeu 

placas de EVA soltas (iguais as recebidas por Luna).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93 – Pirâmide oblíqua usada pelos Grupos 2 e 3 na Tarefa II da Atividade 3 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Após o reconhecimento do objeto, Luna fez sua descrição (Apêndice K – 

Trechos 244-246): 

 

Olha, é o seguinte: as placas que eles deram pra gente tem uma base quadrada, 
certo? (...)Tem base quadrada... O lado é uma escadinha também, um por cima do 
outro. (...) A diferença é que está diminuindo o tamanho. Embaixo a base é grande 
e vai diminuindo até o minúsculo, que está quase caindo do meu dedo ... o bem 
pequenininho vai em cima. Vai do maior para o menor ... você vai montando. 

 

Com as características dadas por Luna, Júlia iniciou a montagem do seu sólido 

e, após alguns instantes, declarou: “Estou quase lá. Não sei se está muito certo ... 

Porque eu não sei se vai ficar no meio certinho” (Apêndice K – Trecho 255). Porém, 

na descrição da Luna não estava claro que era uma pirâmide reta. Sendo assim, Luna 

questionou Júlia: “Não está no meio não! Como assim no meio? (...) Eu não falei que 

era no meio. (...) Você está montando uma escada como uma pirâmide” (Apêndice K 

– Trechos 256 e 258) e complementou: “(...) ela fica uma escada subindo de frente 

pra você e da direita para esquerda” (Apêndice K – Trecho 260). Ao compreender as 

descrições acrescentadas pela colega, Júlia declarou: “(...) A escada vai ser de 

quina?” (Apêndice K – Trecho 261). Entretanto, Luna demonstrou não saber o 

significado da expressão “de quina”: “Como assim ‘uma escada de quina’?” (Apêndice 

K – Trecho 269) e decidiu dar mais detalhes da sua pirâmide, colocando a mão 

esquerda da Júlia sobre a mesa, com a palma da mão para baixo, e desenhando sobre 

ela (Figura 94): “É como se tivesse... É assim, me dá a tua mão. Daqui pra cá (da 

direita para esquerda), sobe a escada. Daqui pra cá (de frente), também. E aqui é tipo 
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o patamar da escada” (Apêndice K – Trecho 271); e complementa: “É como se ela 

fossa encostada na parede” (Apêndice K – Trecho 273). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 94 – Luna desenhando sobre a mão da Júlia para descrever a pirâmide oblíqua 

Fonte: Acervo perssoal da autora 
 

Após seguir essas últimas instruções, Júlia conseguiu construir uma pirâmide 

oblíqua e solicitou que a colega verificasse sua construção: “(...) Acabei! Coloca a 

mão, mas devagar” (Apêndice K – Trecho 286). Em seguida, a pesquisadora 

perguntou o nome do objeto construído e obteve duas respostas diferentes. Luna, 

fazendo gestos para representar um corte em diagonal decrescente (Figura 95), 

respondeu: “Parece um cubo cortado” (Apêndice K – Trecho 303).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95 – Luna fazendo gestos para representar um cubo cortado 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Enquanto Júlia respondeu que havia pensado numa pirâmide, mas acrescentou 

que precisaria preencher o sólido que tinha em mãos para formar uma pirâmide 

“completa” (Apêndice K – Trechos 307 e 310):  
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Só que ela precisava dos outros lados [aponta para as faces triangulares retas – 
Figuras 96a e 96b] para ficar com o topo aqui [aponta para o topo da pirâmide]. Se 
pegasse outros e encaixasse aqui [aponta novamente para as faces triangulares 
retas], ia ficar... [faz um gesto com a mão direita representando uma pirâmide – 
Figuras 96c e 96d] (...) Se eu encaixar nesse lado que está reto, uma parte igual a 
essa, ia formar...”. 

 

 

 

 

 

 

 

      (a)             (b)   (c)          (d) 

Figura 96 – Júlia gesticulando para representar uma pirâmide “completa” 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Além disso, Luna ainda complementou: “É metade de uma pirâmide” (Apêndice 

K – Trecho 312). Sendo assim, a pesquisadora fez uma intervenção de modo a 

conduzir as participantes a explorarem as características do sólido formado pelas 

placas e concluíssem que se tratava de uma representação de uma pirâmide. Em 

seguida, Fred perguntou se era possível transformar o sólido que tinham em mãos em 

outro, sem desmontar as placas (item c – Tarefa II), ao que Júlia respondeu 

rapidamente, fazendo gestos: “Tem. Tem como fazer uma pirâmide com o negócio (o 

topo) no centro, tem como fazer uma pirâmide para o outro lado...” (Apêndice K – 

Trecho 328).  

Sendo assim, Fred prosseguiu com a tarefa, perguntando o que aconteceria 

com o volume quando um sólido fosse transformado em outro (item d – Tarefa II) e a 

resposta foi desenvolvida no seguinte diálogo (Apêndice K – Trechos 334-340): 

  

334 Luna: É o mesmo. 

335 Pesquisadora: Porque? 

336 Luna: Porque não mudou. Não acrescentou nem tirou nenhuma placa. [Júlia concorda 

com a colega, balançando a cabeça]. 

337 Pesquisadora: A quantidade de placas influencia em que? Em que medida da pirâmide? 

338 Luna e Júlia juntas: Na altura. 

339 Pesquisadora: E a (área da) base é a mesma? 

340 Júlia e Luna juntas: A base é a mesma. 
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A pesquisadora deu por encerrada a Tarefa II e distribuiu o material da Tarefa 

III (três pirâmides triangulares de texturas diferentes e um recipiente em formato de 

prisma triangular), deixando que as participantes explorassem os objetos pelo tato. 

Logo depois, Fred fez a leitura do enunciado da Tarefa III (Quadro 33), no qual 

encontram-se as características de cada objeto, permitindo que Luna e Júlia 

identificasse cada um deles. Após esta identificação, Fred pediu que elas 

comparassem o volume das pirâmides de texturas de pano e lisa (item a – Tarefa III). 

Luna, de posse das duas pirâmides, começou a busca pelas bases, cujas áreas 

fossem iguais. Ela começou comparando apenas duas arestas das pirâmides lisa e 

de pano, cujas medidas eram iguais (Figuras 97a e 97b), sem considerar as faces 

sobrepostas (Figura 97c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 (a)        (b)      (c) 

Figura 97 – Comparação de duas arestas das pirâmides de pano e lisa feita pelo Grupo 2 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Logo após, Luna entregou as pirâmides nas mãos da Júlia pediu para ela 

verificar se os vértices estavam juntos: “Os vértices delas estão encostados. Veja se 

estão mesmo” (Apêndice K – Trecho 354). No entanto, Júlia não tinha certeza a quais 

vértices Luna se referia e, então, estabeleceu-se o seguinte diálogo (Apêndice K – 

Trechos 358-367): 

 

358 Júlia: Você quer quais os vértices? 

359 Luna: Eu não sei, não estou vendo os vértices. Estou tentando encaixar. 

360 Júlia: Esses vértices aqui? [Júlia desliza as pirâmides encaixadas pela mão da Luna] 

Esses maiores? 

361 Luna: Com as costas da mão não vou sentir muita coisa! [Risos]. 
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362 Júlia: Esse vértice que forma aqui, ó? [Indicando os vértices das faces menores das 

pirâmides]. 

363 Luna: É para “mim” ver se ela é maior... 

364 Júlia: Porque tem esse daqui ... [Júlia conduz a mão da colega pelas arestas das faces 

menores das pirâmides]. 

365 Luna: Não dá. Tenta montar, tenta montar ...  

366 Júlia: Mas qual que você quer? 

367 Luna: Não sei. Quero ver se você consegue ver se ela é ... se ela é ... tipo metade do 

tamanho... Veja se elas têm bases iguais... 

  

Júlia, seguindo a sugestão da colega, comparou, sem demora, as faces 

menores das pirâmides de texturas de pano e lisa, talvez por considerar que essas 

faces eram as bases destas pirâmides (Figura 98), e concluiu que elas eram 

congruentes. 

 
 
 
 
 
 
 
             (a) 
 

 

 

        

                      (b)  

         (c) 

Figura 98 – Comparação das faces menores das pirâmides de pano e lisa feita pelo Grupo 2 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Sendo assim, Luna questionou a colega quanto a medida da altura. Para 

comparar estas medidas, Júlia colocou as pirâmides sobre a mesa, apoiadas em suas 

bases, uma ao lado da outra (Figura 99).  
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Figura 99 – Comparação das medidas da altura das pirâmides de pano e lisa feita pelo Grupo 2 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Ela julgou, primeiramente, que a medida da altura da pirâmide de textura de 

pano era menor e, depois, da pirâmide de textura lisa. Em ambos os casos, Júlia 

solicitou que a colega confirmasse as medidas, mas esta não concordou. Luna 

considerou que as medidas da altura das duas pirâmides eram iguais e conduziu a 

mão da Júlia ao topo dos sólidos para comprovar sua afirmação: “Sua mão. As bases 

iguais estão colocadas na mesa. Olha aqui as pontas delas. (...) Coloca a ponta do 

dedo ... A ponta dos seus dedos ... (trecho inaudível) Mesma altura” (Apêndice K – 

Trechos 403 e 405). 

É preciso lembrar que a comparação da medida da altura das pirâmides (tanto 

neste caso como no seguinte) foi feita usando apenas o tato. As participantes não 

tinham à disposição um instrumento de medição adaptado e talvez isso tenha causado 

as dúvidas e divergências demonstradas por Júlia e Luna. 

Considerando, então, que as pirâmides tinham bases cujas áreas tinham 

mesma medida, e as medidas da altura eram iguais, as participantes concluíram que 

as pirâmides de texturas de pano e lisa possuíam o mesmo volume. Por isso, Fred 

avançou na tarefa, solicitando que Luna e Júlia comparassem, desta vez, o volume 

das pirâmides de texturas de pano e crespa (item b – Tarefa III). 

Nessa etapa, ocorreram duas dificuldades: uma foi aceitar que sólido de textura 

crespa era uma pirâmide; e, a outra, encontrar as faces congruentes que serviriam de 

bases para comparação do volume das pirâmides em questão. Em relação à primeira, 

as participantes, em vários momentos, usaram expressões como “Ela é totalmente 

estranha”, “Uma pirâmide torta”, “Não é uma pirâmide bonitinha”, “É jogadinha para o 

lado”, “Parece que é tombada”, “Ela é muito esquisita” e “Ela tem um bicão”, 
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demonstrando dificuldade para admitir a pirâmide crespa como tal. Além disso, Luna 

questionou diretamente sobre esta pirâmide: “O que é isso? Uma pirâmide? (...) Isso 

é uma pirâmide?” (Apêndice K – Trechos 418 e 424). Diante disso, a pesquisadora 

enfatizou o que dizia o enunciado da Tarefa III: “Todas essas pirâmides são de base 

triangular. Todas as faces são triângulos. Uma delas é base” (Apêndice K – Trecho 

420) e Luna colocou a pirâmide de textura crespa sobre a mesa, apoiada sobre cada 

uma das faces, e explorou, pelo tato, o formato deste sólido (Figura 100). É possível 

que esta dificuldade tenha ocorrido devido ao fato das participantes terem mais 

familiaridade com pirâmides semelhantes às pirâmides de texturas lisa e de pano. 

 

 

 

 

 
 
       (a) 
 
             (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (c)                 (d) 
 

Figura 100 – Pirâmide de textura crespa apoiada sobre cada uma de suas faces 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Em relação à outra dificuldade, Júlia iniciou as tentativas de encontrar as faces 

cujas áreas tivessem a mesma medida: primeiro por sobreposição, depois colocando 

as pirâmides de texturas de pano e crespa sobre a mesa, lado a lado, examinando-as 

pelo tato. Em dado momento, Júlia afirmou: “(...) Assim, se considerar a montagem ... 

Não. Vai ficar menor aqui. Ah! Você não está vendo ... Não consegui definir uma base 

aqui, não” (Apêndice K – Trecho 437). Em seguida, Luna pegou as pirâmides para 

continuar a busca por faces congruentes. Após alguns instantes, a pesquisadora 

sugeriu que ela fixasse uma pirâmide e experimentasse cada uma das faces da outra 

pirâmide, ao que Luna respondeu: “Eu também estou testando ... mas ela não para 
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em pé. Essa (pirâmide de pano) para, mas a outra não”. Pela posição das pirâmides 

(Figura 101), Luna estava considerando a face menor da pirâmide de textura de pano 

como base, possivelmente influenciada pela etapa anterior da tarefa, e pretendia 

apoiar a pirâmide de textura crespa sobre uma de suas arestas. Em relação a isso, a 

pesquisadora alertou à participante que qualquer pirâmide deve estar apoiada sobre 

uma de suas faces, que será considerada como base. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
        (a)     (b) 

Figura 101 – Primeira tentativa de comparação das pirâmides crespa e de pano do Grupo 2 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Após algumas tentativas frustradas, Luna afirmou: “(...) Acho que não tem uma 

base igual” (Apêndice K – Trecho 445) e Júlia concluiu: “Ah! Não tem o mesmo 

volume” (Apêndice K – Trecho 446). Diante disso, a pesquisadora, com o intuito de 

fazer com que as participantes continuassem a exploração, afirmou que as pirâmides 

possuíam bases cujas áreas eram iguais. Sendo assim, Luna continuou a exploração 

em silêncio, mas Júlia pediu para que a colega falasse algo, já que tinha as pirâmides 

em mãos. Então, Luna respondeu (Apêndice K – Trechos 453 e 455):  

 

Mas eu estou pensando. (...) Eu estou pensando com a mão, ué. [Risos]. Eu estou 
tentando colocar ela (pirâmide crespa) na mesa com a outra, porque é muito difícil 
eu entender que ela (pirâmide crespa) é uma pirâmide, para encontrar a base, estou 
tentando achar um lado que seja exatamente igual ao outro. 

 

Observamos na fala de Luna que ela ainda demonstra resistência em 

reconhecer a pirâmide de textura crespa como tal. Em seguida, Luna perguntou à 

pesquisadora: “(...) Você falou que tem bases iguais, mas não necessariamente tem 

que ser a base que foi igual a anterior, né?” (Apêndice K – Trecho 457). Júlia 
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respondeu: “Não vai ser a base ... Não vai ser a mesma base” (Apêndice K – Trecho 

459) e a pesquisadora explicou que a base não seria a mesma considerada na etapa 

anterior e que não poderia ser uma das arestas. Após determinado tempo, Luna 

entregou as pirâmides para a colega continuar a investigação. A pesquisadora tentou 

incentivá-las a trabalharem em conjunto, mas elas não aceitaram, argumentando que 

a mão da Júlia era muito grande e iria atrapalhar.  

Júlia voltou, então, às tentativas de encontrar as faces congruentes entre as 

pirâmides crespa e de pano, tanto colocando-as lado a lado sobre a mesa, quanto por 

sobreposição. Durante esta exploração, Júlia afirmou que a pirâmide de textura crespa 

era “muito esquisita” e Luna complementou: “Ela é! Eu ainda não me convenci que ela 

é uma pirâmide, entendeu? É muito difícil. Eu sei que ela tem base triangular, mas ela 

é estranha” (Apêndice K – Trecho 481).  

Novamente a pesquisadora sugeriu que as participantes trabalhassem em 

conjunto, “a quatro mãos” e Júlia, parecendo aceitar a sugestão, entregou a pirâmide 

de pano nas mãos da Luna e disse: “Vê se tem como deixar essa daí assim? [Júlia 

conduz a mão da colega por sobre a pirâmide crespa que está apoiada sobre a mesa]. 

Apoiada assim ... Acho que não, porque ela (pirâmide de pano) é muito certinha” 

(Apêndice K – Trecho 489). Diante da dificuldade apresentada pelas participantes, 

Fred fez a seguinte sugestão: “Porque vocês não pegam a pirâmide A, escolhem um 

lado e testam com todos os outros lados da pirâmide B ... Então ... aí se esse lado não 

encaixar, tentam o outro, até eliminar todos” (Apêndice K – Trechos 503 e 505). Júlia 

respondeu: “Já tentei, mas eu já me embolei...” (Apêndice K – Trecho 504) e Luna 

decidiu seguir a sugestão do colega. Ela fixou a pirâmide de textura de pano, apoiada 

sobre sua face menor, e movimentava a pirâmide de textura crespa (Figura 102) até 

que encontrou as faces congruentes.  
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             (a)           (b) 

Figura 102 – Encaixe correto das pirâmides de texturas crespa e de pano feito pelo Grupo 2 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

     

A alegria esboçada por Luna foi muito grande: “Achei a face! Achei a face! Achei 

a face! Achei! Aqui!” (Apêndice K – Trecho 513) e o sentimento era de ter alcançado 

uma grande conquista: “(...) Foi uma grande vitória nós conseguirmos encontrar” 

(Apêndice K – Trecho 521). Júlia sentiu, com as mãos, as pirâmides encaixadas, mas 

lembrou que teriam ainda que comparar a medida da altura. A princípio, Luna afirmou: 

“Ué! Se a base é essa, a altura também é igual. Aqui, ó” (Apêndice K – Trecho 525), 

mas depois lembrou que, para compararem a medida da altura das pirâmides, estas 

deveriam estar apoiadas sobre suas respectivas bases. Após colocar as pirâmides 

sobre a mesa, apoiadas em suas bases, Luna pediu para Júlia comparar a medida 

das alturas com sua mão: “Vai, Júlia, você que tem a mão grande” (Apêndice K – 

Trecho 534). Quando elas se certificaram que as alturas das pirâmides tinham mesma 

medida, concluíram que o volume das pirâmides de textura crespa e de pano era igual. 

Dando continuidade à Tarefa III, a pesquisadora conduziu as participantes à 

comparação do volume das três pirâmides (item c): “(...) A (pirâmide) lisa tem o mesmo 

volume da (pirâmide) de pano, a (pirâmide) de pano tem o mesmo volume da 

(pirâmide) crespa...” (Apêndice K – Trecho 540). Júlia imediatamente concluiu: “Logo, 

a (pirâmide) lisa tem o mesmo volume da (pirâmide) crespa” (Apêndice K – Trecho 

541) e Luna complementou: “Tem todas o volume igual” (Apêndice K – Trecho 543).  

Sendo assim, Fred, continuando a tarefa, solicitou que as participantes 

preenchessem o prisma triangular com as três pirâmides (item d). Na resolução desta 

tarefa, Luna e Júlia fizeram tentativas individuais e, em determinado instante, 

enquanto Júlia segurava as pirâmides crespa e de pano encaixadas e Luna tentava 

colocar a pirâmide lisa dentro do prisma, Júlia teve uma ideia: “A base ... Aquelas duas 

primeiras não tinham bases iguais? Uma base fica para baixo (Figura 103a), a 
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estranha fica no meio (Figura 103b) e a outra com base igual fica para cima (Figura 

103c).” (Apêndice K – Trecho 577). 

 

 

 

 

 

 
 
 
  (a)           (b) 
 

 

 

 

 

 
 
 
       (c) 

Figura 103 – Júlia gesticulando para representar a solução do item (d) da Tarefa III da 
Atividade 3 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Luna decidiu seguir a sugestão da colega: “Eu estou tentando fazer o que você 

falou ... tentando encaixar a (pirâmide) lisa com a base lá embaixo, porque a base 

dela é igual a de pano, não é?” (Apêndice K – Trecho 582). Quando Luna desistiu, 

elas trocaram os objetos: Júlia passou a tentar colocar a pirâmide de textura lisa dentro 

do prisma, ao mesmo tempo em que Luna segurava as pirâmides crespa e de pano 

(encaixadas pelas faces congruentes). Após Júlia posicionar corretamente a pirâmide 

lisa, pediu as pirâmides crespa e de pano (encaixadas) para a colega, mas depois 

resolveu tentar o encaixe de cada uma destas pirâmides separadamente: “Acho 

melhor encaixar uma por vez ... Eu vou separar. Segura” (Apêndice K – Trecho 606). 

Primeiro, ela buscou colocar a pirâmide de textura de pano dentro do prisma, mas 

depois lembrou da solução que ela própria apresentou acima e pediu para Luna a 

pirâmide de textura crespa: “(...) me dá a crespa no lugar da de tecido, porque ela vai 

ficar no meio” (Apêndice K – Trecho 610). Sendo assim, Júlia conseguiu preencher o 

prisma com as três pirâmides: “Ah! Eu consegui! Olha! Deu certo! [Júlia entrega o 
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prisma preenchido para Luna]” (Apêndice K – Trecho 620) e comemorou bastante o 

feito, batendo palmas (Figura 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104 – Júlia comemorando o preenchimento do prisma com as 3 pirâmides 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Por último, Fred explicou o item (e) da Tarefa III: “Você tem um prisma, (cujo 

volume) é (área da) base vezes a altura. Como você vai saber o volume da pirâmide, 

que está dentro do prisma, se a base deles é igual?” (Apêndice K – Trecho 622) e 

Luna respondeu: “Eu vou dividir um por três, não? (...) Eu acho o volume do prisma 

todo e divido por três” (Apêndice K – Trechos 629 e 634). E, por fim, as duas 

participantes concluíram que o volume de uma pirâmide é um terço de um prisma, 

cuja base tem área igual a base desta pirâmide, encerrando, assim, a atividade. 

 

5.3 Grupo 3: Valter, Márcia e Cleide 

 

A disposição dos componentes desse grupo foi a seguinte: Márcia (componente 

C) ficou responsável por filmar e observar a execução das tarefas, Cleide 

(componente A) e Valter (componente B) ficaram temporariamente sem acesso ao 

campo visual. 

Devido aos problemas técnicos ocorridos, temos apenas a filmagem da 

realização das Tarefas I e II e parte do item (a) da Tarefa III, perfazendo um total de, 

aproximadamente, 47 minutos. A transcrição completa do vídeo encontra-se no 

Apêndice L. 

Por causa desses mesmos problemas, a filmagem iniciou após a leitura dos 

enunciados da Tarefa I e dos seus itens (a) e (b) (Quadro 27, p.195), feita por Márcia, 

e também não temos registrado em vídeo a primeira descrição dada por Cleide. Neste 
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grupo, Cleide, como componente A, recebeu uma representação de um 

paralelepípedo reto retângulo, formado por 20 placas de EVA empilhadas, e Valter, 

como componente B, recebeu a mesma quantidade de placas, mas que não estavam 

empilhadas.  

O vídeo mostra-nos Valter iniciando a resolução empilhando parte das placas, 

que, mais adiante, ele explicou que estava pensando em organização, e Cleide 

fazendo um complemento a descrição dada inicialmente (mas que não tem registro): 

“Tem oito arestas... Está melhorando ou está piorando? [Risos] ... Oito vértices. Valter, 

oito vértices” (Apêndice L – Trecho 1). Diante desta afirmação, surgiu o seguinte 

diálogo entre os componentes (Apêndice L – Trechos 3-9): 

 

3 Márcia: Você sabe o que é vértice, Valter? 

4 Valter: Sei. É a pontinha... É um cubo, não? Um quadrado... 

5 Cleide: É mais fino. 

6 Valter: Um paralelogramo? Mas como eu vou falar? 

7 Cleide: É. Nem eu estou sabendo o nome, esse é o problema. 

8 Valter: Um paralelepípedo? 

9 Cleide: É. Só que paralelepípedo é ... 

 

Nesse instante, Márcia solicitou a presença da pesquisadora para que 

orientasse Valter, já que ele havia dado o nome correto do objeto a ser construído 

com suas placas. A pesquisadora, portanto, disse para Valter que ele deveria usar 

todas as placas para construir um paralelepípedo. Inicialmente, ele dispôs três placas 

enfileiradas, lado a lado (Figura 105a), e, em seguida, colocou duas placas 

perpendicularmente à mesa (Figura 105b), na primeira tentativa de sua construção. 

 

 

 

 

 

 
 
 
         
       (a)                              (b) 

Figura 105 – Valter na primeira tentativa de construção do paralelepípedo reto retângulo 
Fonte: Acervo perssoal da autora  
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A pesquisadora o fez lembrar das características dadas por Cleide (oito 

vértices, base quadrada e seis faces) e pediu para Valter construir o sólido usando 

todas as placas. Valter, então, perguntou: “Então, mas eu digo assim [segurando duas 

placas perpendiculares à mesa – Figura 106], como eu faço para ficar em pé?” 

(Apêndice L – Trecho 35). A pesquisadora explicou que, para a construção do 

paralelepípedo, Valter deveria usar apenas o material disponível (placas de EVA) e, 

assim, não teria como colocá-las perpendicularmente à mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106 – Valter na segunda tentativa de construção do paralelepípedo reto retângulo 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Percebendo que o colega estava com dificuldades na sua construção, Cleide 

decidiu dar mais uma dica: “Coloca cada placa assim sobre a mesa [ela apalpa a mesa 

com uma das mãos]. (...)” (Apêndice L – Trecho 44). Valter, novamente, teve a ideia 

de colocar as placas enfileiradas, lado a lado, sobre a mesa, mas Cleide 

complementou sua dica: “Tome como referência uma (placa) só. Tome como 

referência uma (placa)... Como base.” (Apêndice L – Trechos 49 e 51). A princípio, 

Valter questionou o fato de usar apenas uma placa (talvez porque não tivesse 

descoberto o que faria com as demais) e afirmou: “Não estou conseguindo enxergar” 

(Apêndice L – Trecho 64). Por causa desta afirmação, todos sorriram e Valter explicou 

que não estava se referindo ao ato de enxergar com os olhos, mas de imaginar o 

sólido construído. Então, Cleide aproveitou para acrescentar mais informações à sua 

descrição: “(...) olha aqui, você não precisa colocar o negócio em pé, não. Você pode 

ir colocando ... Eu acho que ele está querendo fazer assim, entendeu? Montar uma 

casinha. [Cleide gesticula a mão direita aberta perpendicular à mesa, representando 

as faces de um paralelepípedo – Figura 107]” (Apêndice L – Trechos 65 e 67). 
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             (a)               (b) 
Figura 107 – Cleide representando as faces de um paralelepípedo com as mãos 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Cleide constatou que Valter ainda não havia entendido como usar todas as 

placas e continou suas instruções: “São todas iguais. Você toma uma como base ... o 

que você faz com as outras?” (Apêndice L – Trecho 78). Neste momento, Cleide 

também usa os gestos: ela movimenta o paralelepípedo, que tem em mãos, de cima 

para baixo, perpendicularmente à mesa, como se quisesse explicar para o colega que 

a solução para a construção era empilhar as placas, uma sobre a outra (Figura 108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 108 – Cleide representando o empilhamento das placas de EVA 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Mediante essa última instrução, mesmo sem ver, Valter compreendeu como 

fazer o paralelepípedo com todas as placas: “A tá! Bota assim, por cima, não?” 

(Apêndice L – Trecho 79) e começou o empilhamento das placas de forma ordenada, 

mas lembrou que antes havia empilhado as mesmas somente com o intuito de 

organizá-las: “Naquela hora eu estava só arrumando...” (Apêndice L – Trecho 83). 
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Quando terminou sua construção, Valter entregou o sólido à Cleide para que ela 

pudesse verificar se estava correto.  

Ao ser aprovado pela colega, Valter relaxou e sorriu. Márcia, então, fez a leitura 

do item (c) da Tarefa I (Quadro 28), destacando as medidas indicadas. Inicialmente, 

Cleide teve dúvida se era para calcular o volume do sólido representado pela pilha de 

placas ou o volume de uma placa e, depois, ela afirmou que não lembrava da “fórmula 

do volume” (Apêndice L – Trecho 107). Então, na tentativa de ajudar, Márcia dirigiu-

se à colega: “Volume do cubo, Cleide! Como que é?” (Apêndice L – Trecho 108), mas 

Valter foi quem respondeu: “É lado ao cubo, não?” (Apêndice L – Trecho 109). Logo 

em seguida, Márcia relembrou as medidas dadas na questão: “(...) Olha, é um 

quadrado de lado 10 e a espessura tem 0,2. Fiquem calmos!” (Apêndice L – Trecho 

114), ao que Valter respondeu: “Ele montado tem 2 cm” (Apêndice L – Trecho 115), 

indicando a altura do sólido ao deslizar os dedos pelas placas do mesmo (Figura 109). 

Mais adiante, ele justificou: “Porque tem 10 placas... Espera aí, eu não sei se tem 10 

mesmo” (Apêndice L – Trecho 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109 – Valter indicando a altura do paralelepípedo reto retângulo 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Sendo assim, Cleide e Valter começaram a contagem das placas e, ao 

verificarem que a pilha era composta por 20 placas, Valter concluiu que a altura do 

paralelepípedo era quatro centímetros e Cleide acrescentou: “Então dá 4 e 10... Dez 

ao cubo dá...” (Apêndice L – Trecho 129). Apesar de saberem que o sólido era um 

paralelepípedo, o volume do cubo parecia mais familiar aos participantes, e isto 

também pode ser verificado no diálogo entre Márcia e Valter (Apêndice L – Trechos 

140-142): 
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140 Valter: O volume não é a altura ao cubo. 

141 Márcia: Seria de um... exatamente (de) um cubo, mas esse aí é um cubo exatamente? 

142 Valter: Não. 

 

Com o objetivo de aproveitar essa familiaridade, a pesquisadora interviu, 

estabelecendo diálogo a seguir (Apêndice L – Trechos 144-151): 

 

144 Pesquisadora: Quando vocês calculam o volume do cubo vai ser 10 vezes 10 vezes 10, 

porque a altura do cubo também vai ser 10. A altura desse sólido é 10? 

145 Valter: Não. 

146 Pesquisadora: Então não pode ser 10 vezes 10 vezes 10. 

147 Márcia: Vai ser o que? 

148 Valter: 10 vezes 10 vezes 4? 

149 Pesquisadora: Isso. 

150 Cleide: Dá 400. 

151 Márcia: Isso aí. 

 

Prosseguindo na tarefa, Márcia fez a leitura do enunciado do item (d), o qual 

questiona a possibilidade de transformar o paralelepípedo reto retângulo em outro 

sólido, sem que se desmontassem as placas. Assim como nos outros grupos, os 

participantes tiveram dúvida sobre o significado da expressão “sem desmontar as 

placas”. Neste grupo, eles entenderam que não poderia tirar as placas do lugar, 

mesmo que ainda ficasse uma sobre a outra e, portanto, concluíram que não era 

possível a transformação solicitada nesta parte da tarefa.  

Diante disso, a pesquisadora tomou um dos objetos, o transformou em 

paralelepípedo oblíquo, o entregou ao Valter e solicitou que ele o descrevesse para 

Cleide, de modo que ela pudesse construí-lo com o sólido que tinha em mãos. 

Enquanto a pesquisadora fazia esta transformação, Cleide declarou: “Gente, 

geometria não é minha praia” (Apêndice L – Trecho 178). 

Ao receber o paralelepípedo oblíquo, Valter começou a exploração tátil a fim 

de perceber as diferenças entre este e o objeto anterior e, durante esta exploração, 

Márcia sussurrou para a pesquisadora: “Na verdade, você mexe um pouquinho” 

(Apêndice L – Trecho 184). Em seguida, Cleide, talvez por ter ouvido o comentário de 

Márcia, deslizou um pouco as placas do seu sólido, antes do Valter dar alguma 

descrição, mas depois ela voltou com as placas para a posição inicial. 
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Valter sentiu um pouco de dificuldade para descrever o sólido para colega. 

Iniciou usando uma característica que era comum aos dois objetos, ou seja, afirmando 

que o sólido tinha seis faces, e, então, Cleide ponderou: “Ah! O meu também tem” 

(Apêndice L – Trecho 199). No entanto, ele talvez tivesse a ideia de descrever as 

características que diferenciavam as faces: “Sim. Só ... que ... mas aqui (face 

inclinada) ela mexeu. Não disse que não podia mexer?” (Apêndice L – Trecho 200) e 

observamos, novamente, a interpretação que eles tiveram sobre o significado da 

expressão “sem desmontar as placas”.  

Percebendo a dificuldade do Valter, a pesquisadora o incentivou a descrever a 

característica que diferenciava um objeto do outro: “Tem que descrever isso daqui 

(face inclinada) para ela. [A pesquisadora desliza a mão esquerda do Valter por uma 

das faces inclinadas – Figura 110]. Como você vai descrever isso daqui (face 

inclinada)? Tem o mesmo aqui (outra face inclinada)” (Apêndice L – Trecho 210). 

Como resposta à pesquisadora, Valter sussurrou: “Paralelogramo!” (Apêndice L – 

Trecho 211). Portanto, a pesquisadora explicou que o que o participante tinha em 

mãos era um sólido, mas talvez Valter estivesse se referindo a uma das faces do 

paralelepípedo oblíquo, conforme veremos adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (a)          (b) 

Figura 110 – Pesquisadora mostrando para Valter as características do paralelepípedo oblíquo 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Após o diálogo com a pesquisadora, Valter continuou a explorar o 

paralelepípedo oblíquo, até Cleide perguntar como era a base e o colega responder: 

“A base é uma peça dessa” (Apêndice L – Trecho 218). Cleide, então, concluiu: “Se a 

base é essa peça, então tem que ficar na mesa” (Apêndice L – Trecho 221). Essa fala 

de Cleide pode ter ajudado Valter a descrever as faces laterais: “As outras tem formato 
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de paralelogramo. (...) As laterais são em formato de paralelogramo” (Apêndice L – 

Trechos 231 e 236). No entanto, Cleide entendeu que todas as quatro faces laterais 

tinham formato de paralelogramo e, por isso, Márcia sugeriu ao colega: “Coloca o seu 

em cima da mesa, Valter, passa a mão sobre ele e tenta dizer aonde ela (face lateral) 

tem formato de paralelogramo” (Apêndice L – Trecho 245). Assim, deu-se o seguinte 

diálogo (Apêndice L – Trechos 246-252): 

 

246 Valter: Fixa a base assim, na mesa. 

247 Márcia e Cleide juntas: Já está. 

248 Valter: Agora você põe a palma da sua mão assim [Valter encosta a palma de cada mão 

em uma face lateral], segurando ela. 

249 Cleide: Em cima? [Figura 111a] 

250 Valter: Não. Do lado ... assim. Colocou? 

251 Cleide: Sim. 
252 Valter: Então, está com a palma da mão de um lado e a palma da mão no outro? Então, 

essas laterais é que tem a forma de paralelogramo ... Conseguiu entender? [Figura 111b] 

 

 

 

 

 

 

 

           (a)         (b) 

Figura 111 – Valter explicando para Cleide a localização das faces com formato de paralelogramo no 
paralelepípedo oblíquo 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Cleide ficou pensando como fazer com que essas faces tivessem formato de 

paralelogramo e, após alguns instantes, ela perguntou: “Mas eu posso afastar elas 

assim?” (Apêndice L – Trecho 255). Valter explicou que para obter tal formato, ela 

teria que mexer as peças e Cleide exclamou: “Mas aí mexeu! Aí não tem graça” 

(Apêndice L – Trecho 260). Novamente, surge a questão do significado da expressão 

“sem desmontar as placas”, que foi bem marcante nessa tarefa, mostrando-nos que 

esse enunciado talvez tenha que ser repensado para melhor compreensão dos 

participantes.  
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Quando Cleide concluiu a transformação do paralelepípedo reto retângulo em 

paralelepípedo oblíquo e Valter verificou se estava correto, usando as mãos, Márcia 

perguntou o que acontecia com o volume nesta transformação (item e – Tarefa I). 

Cleide respondeu que o volume continuaria o mesmo, e justificou: “Porque as placas 

são as mesmas. Então a área vai ser a mesma, o volume...” (Apêndice L – Trecho 

274). Enquanto esperavam o material para a realização da Tarefa II, Cleide voltou a 

comentar: “Gente, eu sou péssima em geometria. Eu gosto de fórmula...” (Apêndice L 

– Trecho 278). 

Na Tarefa II, Valter recebeu uma representação de uma pirâmide oblíqua de 

base quadrada, que tinha duas faces laterais perpendiculares à base, formada por 

placas de EVA de mesmo formato (quadrado) e tamanhos diferentes. Cleide recebeu 

a mesma quantidade de placas, mas não estavam empilhadas. 

Enquanto Valter explorava o objeto recebido, Cleide começou a fazer uma pilha 

com as placas menores, comparando seus tamanhos (Figura 112), provavelmente 

influenciada pela tarefa anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112 – Cleide empilhando as placas menores na Tarefa II da Atividade 3 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Valter iniciou a descrição: “A base tem quatro lados (...) Só que... começa pela 

grande” (Apêndice L – Trechos 284 e 286) e Cleide, então, continuou a arrumar as 

placas em pilhas. Em seguida, Valter complementou seu detalhamento do sólido 

dizendo que o mesmo tinha seis faces e isto provocou o seguinte diálogo (Apêndice L 

– Trechos 294-299): 

 

294 Cleide: Mas não são retas as faces. 

295 Valter: Não. 
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296 Cleide: É assim. [Cleide faz um gesto representando as faces triangulares da pirâmide 

a ser construída – Figura 113]. 

297 Márcia: Ele não viu, Cleide. [Risos]. 

298 Valter: O que? 

299 Márcia: É porque ela fez um gesto com a mão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113 – Cleide representando as faces triangulares da pirâmide com as mãos 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Durante o tempo que Cleide construía seu objeto por meio do empilhamento 

das placas, Márcia observou que a colega estava formando uma pirâmide 

quadrangular reta, ao passo que Valter tinha uma pirâmide quadrangular oblíqua. Por 

isso, Márcia pediu para que o colega desse mais detalhes deste objeto para Cleide 

finalizar sua construção. Valter, atendendo à sugestão de Márcia, acrescentou: “Só 

que aqui (uma face lateral) parece que é reto?” (Apêndice L – Trecho 336) e a própria 

Márcia complementou: “Então, você tem que descrever o que está acontecendo aí. 

Por isso, eu estou falando que isto faltou. Como as peças estão...” (Apêndice L – 

Trecho 337). Sendo assim, Valter concluiu: “(...) Essas peças vão formar uma 

pirâmide, só que (...) Só que dois lados, só que dois lados dessa pirâmide não são 

descaídos, são retos (Figura 114). Entendeu?” (Apêndice L – Trechos 343 e 351). Em 

seguida, deu-se o seguinte diálogo (Apêndice L – Trechos 352-357): 

 

352 Cleide: Dois lados são retos? 

353 Valter: É o lado assim [Valter faz um gesto representando uma face perpendicular à 

base]. E os outros lados vão ficar descaídos por causa das peças ... Entendeu? 

354 Cleide: Entendi, mas difícil fazer isso (...) Acho que eu teria que virar e começar uma por 

uma. 

355 Márcia: Não! 

356 Cleide: Se eu mexer aqui, vai ser pior. 
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357 Márcia: É só movimentar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (a)         (b) 

Figura 114 – Valter representando as faces laterais da pirâmide oblíqua 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Sendo assim, Cleide movimentou as placas para obter duas faces laterais 

perpendiculares à base e concluiu sua construção. Em seguida, Márcia perguntou aos 

participantes se era possível transformar a pirâmide quadrangular oblíqua em outro 

sólido sem desmontar as placas (item c – Tarefa II), ao que Cleide respondeu: “Sem 

desmontar? Ué, é só transformar naquele que estava. (...)Numa pirâmide” (Apêndice 

L – Trecho 363 e 365). Diante disso, a pesquisadora questionou se o sólido obtido na 

primeira construção (pirâmide oblíqua) não era considerado uma pirâmide e Cleide 

explicou: “É uma pirâmide, mas aquela pirâmide é mais bonitinha” (Apêndice L – 

Trecho 368). 

Para finalizar a Tarefa II, Márcia perguntou aos participantes o que aconteceu 

com o volume quando um sólido foi transformado em outro (item d – Tarefa II). Valter 

e Cleide responderam que o volume continuou o mesmo porque as peças e as 

medidas eram as mesmas. A pesquisadora, com o intuito de fazer com essa 

justificativa fosse usada na próxima tarefa, explicou para os participantes que, para 

que o volume não alterasse, era necessário que duas características permanecessem 

iguais. Valter respondeu que as pirâmides construídas tinham base com áreas iguais 

e possuíam a mesma altura e, por isso, tinham o mesmo volume. Isto posto, a 

pesquisadora distribuiu o material para a realização da Tarefa III (três pirâmides 

triangulares de texturas diferentes e um prisma triangular), enquanto Márcia fazia a 

leitura do enunciado da mesma (Quadro 33, p.207), no qual as características de cada 

objeto são indicadas. 
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Valter e Cleide exploraram cada objeto para reconhecerem suas características 

e, depois, Márcia pediu para que eles comparassem o volume das pirâmides de 

texturas lisa e de pano (item a – Tarefa III). Assim que tomou estas duas pirâmides 

nas mãos, Cleide comparou as faces menores por sobreposição (Figura 115). Em 

seguida, ela colocou estas pirâmides sobre a mesa, apoiadas pela base, para 

compararem a altura.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115 – Cleide comparando as faces menores das pirâmides de texturas de pano e lisa 
Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Segundo o diário de campo da pesquisadora, este grupo conseguiu concluir 

que o volume das pirâmides de texturas de pano e lisa eram iguais, assim como o 

volume das pirâmides de texturas de pano e crespa, apesar de também apresentarem 

dificuldade de aceitar a pirâmide de textura crespa como tal. Foi observado ainda que, 

no momento de preencherem o prisma com as três pirâmides, este grupo desenvolveu 

bem a tarefa, mas infelizmente fomos prejudicados pelos problemas técnicos que 

ocorreram. 

O fato interessante a ser destacado desse grupo é a afirmação de Cleide sobre 

sua relação com a geometria. Assim como Júlia colocou no início do curso, Cleide 

assumiu, por duas vezes nessa atividade, não ter muita afinidade com esta área de 

conhecimento. Acreditamos que a participação nessa e em outras atividades do curso 

permitiu que tanto Cleide quanto Júlia experimentassem novas formas de acesso ao 

conhecimento geométrico e um novo olhar para esta área. 
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5.4 Uma visão geral da resolução da atividade 

 

Com o objetivo de termos uma visão panorâmica da Atividade 3, expomos na 

tabela abaixo os destaques de cada grupo durante a resolução em cada uma das três 

tarefas que compõem essa atividade. 

 

Tabela 19 – Aspectos gerais dos grupos na resolução da Atividade 3 

 

GRUPOS 

                    ASPECTOS 

GRUPO 1 

Daise, Janaína e Rodrigo  

GRUPO 2 

Fred, Júlia e Luna 

GRUPO 3 

Márcia, Cleide e Valter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefa 
I 
 

Descrição e 
nomeação do 
paralelepípedo 
reto retângulo  

 No início, considerou 
cada placa como um 
sólido. 

 “(...) quatro laterais 
em volta e dois lados 
planos” 

 Considerou colocar as 
placas perpendicular à 
mesa. 

 Nomeou como cubo. 

 No início, não con-
siderou a pilha de 
placas como sólido. 

 “Se você pegar uma 
placa, vai colocando 
uma por cima da 
outra (...)”. 

 Nomeou primeiro 
como cubo, depois 
como paralelepípedo.  

 Nomeou como 
paralelepípedo. 

 Tentou colocar as 
placas perpendicular 
à mesa. 

 Oito vértices, base 
quadrada e seis 
faces. 

 Representou o empi-
lhamento das placas 
por gestos. 

Cálculo do 
volume 

Desenhou o algoritmo 
na mesa. 

Desenhou o algoritmo 
na mesa. 

 Fez cálculo mental, 
associando ao 
volume do cubo. 

 Preocupação em 
lembrar da fórmula 
para a resolução. 

Transformação 
em outro sólido 

Dúvida quanto ao 
significado da ex-
pressão “sem des-
montar as placas”. 

Dúvida quanto ao 
significado da ex-
pressão “sem des-
montar as placas”. 

Dúvida quanto ao 
significado da ex-
pressão “sem des-
montar as placas”. 

Descrição e 
nomeação do 
paralelepípedo 
oblíquo 

 “(...) dois lados 
paralelos... tem 
quatro vértices... os 
lados não são 
certinhos, como no 
quadrado... altura 
(...), ela não é reta, 
ela é um pouco 
inclinada”. 

 Nomeou como 
paralelogramo e não 
lembrou do nome 
matemático. 

 Apresentou outra 
solução: o mesmo 
paralelepípedo reto 

retângulo, mas em 
outra posição. 

 “Parece uma 
escada (...) É uma 
escada (...) subindo 
de esquerda para 
direita”. 

 Não lembrou do 
nome matemático. 

 Nomeou como 
paralelogramo. 

 “A base é uma peça 
dessa... As laterais 
são em formato de 
paralelogramo (...) 
está com a palma da 
mão de um lado e a 
palma da mão no 
outro? Então, essas 
laterais é que tem a 
forma de paralelo-
gramo”. 

Justificativa da 
conservação do 
volume 

“(...) as placas possuem 
o mesmo tamanho (...) 

são as mesmas”. 

 Baseada na de-
monstração da área 
do paralelogramo. 

 “A gente não tirou 
nem colocou nada 
aqui?”. 

“Porque as placas 
são as mesmas. 

Então a área vai ser a 
mesma, o volume...” 
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 “A altura também é 
a mesma, composta 
das 20 placas”. 

 
 
 
 

Tarefa 
II 

Descrição e 
nomeação da 
pirâmide reta 
ou oblíqua 
 
 
Descrição e 
nomeação da 
pirâmide reta 
ou oblíqua 

Pirâmide reta: “(...) é 
uma base quadrada 
(...) Um lado paralelo ... 
tem uma base maior e 
outra menor” 

Pirâmide oblíqua: 
“Tem base quadra-
da... O lado é uma 
escadinha também, 
(...) A diferença é que 
está diminuindo o 
tamanho. (...)” 
“Escada de quina” 
“Pirâmide incompleta” 
“Cubo cortado” 
“Metade de uma 
pirâmide” 

Pirâmide oblíqua: “A 
base tem quatro la-
dos (...) Só que... co-
meça pela grande (...) 
só que dois lados 
dessa pirâmide não 
são descaídos, são 
retos”. 

Transformação 
em outro sólido 

“O que poderia fazer é 
arrastar, né? (...). Vai 

dar uma outra 
pirâmide” 

“Tem como fazer uma 
pirâmide com o 
negócio (o topo) no 
centro, tem como 
fazer uma pirâmide 
para o outro lado...”. 

“é só transformar 
(...)Numa pirâmide 
(...) mais bonitinha”. 

Descrição e 
nomeação da 
pirâmide reta 
ou oblíqua 

Não foi necessário. Não foi necessário. Não foi necessário. 

Justificativa da 
conservação do 
volume 

“(...) elas têm as 
mesmas placas e as 
mesmas dimensões” 

Área das bases e as 
alturas são iguais. 

 As peças e as medi-
das eram as mes-
mas. 

 Tinham base com 
áreas iguais e pos-
suíam a mesma 
altura. 

 
 
 
 
 
 
 

Tarefa 
III 
 
 

Comparação 
entre as pirâ-
mides de pano 
e lisa 

Conclusão: mesmo 
volume, mas usou as 

bases erradas. 

Conclusão: mesmo 
volume. 

Conclusão: mesmo 
volume. 

Comparação 
entre as pirâ-
mides de pano 
e crespa 

Conclusão: não tem o 
mesmo volume. 

Não aceitou a pirâmi-
de crespa como tal, 
mas concluiu que as 
pirâmides possuíam o 
mesmo volume, com 
a intervenção da 
pesquisadora. 

Não aceitou a pirâmi-
de crespa como tal, 
mas concluiu que as 
pirâmides possuíam o 
mesmo volume. 

Volume das três 
pirâmides  

Conclusão: as três pirâ-
mides não possuem o 
mesmo volume. 

Conclusão: as três 
pirâmides possuem o 
mesmo volume. 

Conclusão: as três 
pirâmides possuem o 
mesmo volume. 

Preenchimento 
do prisma com 
as três pirâ-
mides  

Estratégia: Primeiro, 
tentativa-e-erro. 
Depois, “(...)Tem que 
fazer... uma base para 
cima e uma para baixo 
(...) Para poder 
encaixar direito”. 

Estratégia: “Aquelas 
duas primeiras não 
tinham bases iguais? 
Uma base fica para 
baixo, a estranha fica 
no meio e a outra 
com base igual fica 
para cima.” 

É possível que este 
grupo tenha usado 
estratégia 
semelhante, devido à 
conclusão abaixo. No 
entanto, não temos 
registro. 
 

Volume de uma 
pirâmide  

Tarefa não realizada. 

Conclusão: O volume 
da pirâmide é um 
terço do volume do 
prisma. 

Conclusão: O volume 
da pirâmide é um 
terço do volume do 
prisma. 
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Estratégias de superação 
da restrição imposta 

Gestos, tato, linguagem 
Gestos, tato, 
linguagem 

Gestos, tato, 
linguagem 

Frases e/ou expressões 
interessantes 

“Acho que a conta 
demorou mais que a 
percepção”. 
 
“Mas ela só descobriu 
porque eu dei boas 
características. As 
características, nessas 
horas, são tudo” 
 
“Olha esse aqui”, 
“olha!”, “vê o formato”, 
“vê!”. 
 

“Eu enxergando já 
está difícil de fazer a 
conta...” 
 
“Que confusão para 
fazer uma conta tão 
simples!” 
 

“Sem ver, parece 
difícil (...) É impossí-
vel fazer isso sem 
ver”. 
 
“Foi uma grande 
vitória”. 
 
“Olha aqui”, “olha só”, 
“veja”, “posso colocar 
a mão”. 

“Não estou conse-
guindo enxergar” 
 
“Montar uma casinha” 
 
“Geometria não é 
minha praia” 
 
“É assim”, “bota 
assim”, “... fazer 
assim”, “coloca ... 
assim” e “aqui”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Destacamos os seguintes pontos do desenvolvimento da atividade: 

 O envolvimento e a motivação dos participantes que atuaram como ledores 

(Rodrigo, Fred e Márcia): eles exerceram bem seu papel de ledor e 

participaram procurando sanar as dúvidas que surgiram em relação ao 

enunciado e orientando seus colegas na execução da tarefa em 

determinados momentos. 

 A ideia de empilhamento apontada pelo Grupo 2 em sua descrição do 

paralelepípedo reto retângulo.  

 O cuidado com as descrições oferecidas ao colega, demonstrada por todos 

os grupos e a preocupação em fazer com que o outro compreendesse, 

mesmo que isso não implicasse na nomeação correta dos sólidos 

geométricos.  

 A estratégia usada para encontrar as faces congruentes (sobreposição das 

faces), especialmente pelos Grupos 2 e 3. Esta estratégia foi coerente com 

a restrição imposta e talvez eles fizessem da mesma forma se não tivessem 

com os olhos vendados. Consideramos que a sobreposição é uma 

estratégia que está relacionada com o tato e a visão. 

 A forma como os sólidos foram apresentados (compostos por camadas) 

favoreceu a conclusão e justificativa da conservação do volume após a 

transformação dos mesmos. 
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Por outro lado, percebemos que os grupos apresentaram algumas dificuldades 

em relação aos objetos geométricos, tais como:  

 Não considerar o objeto formado por camadas (placas) como sólido e, por 

isso, tentar construí-lo colocando as placas perpendicularmente à mesa. 

 Nomear o paralelepípedo reto retângulo como cubo e o paralelepípedo 

oblíquo como paralelogramo. 

 Não aceitar a pirâmide de textura crespa como tal. 

 Considerar a pirâmide quadrangular oblíqua como uma pirâmide 

incompleta ou “menos bonitinha”. 

 

É possível que essas dificuldades estejam relacionadas com o que os 

pesquisadores (CLEMENTE et al., 2017; HERSHKOWITZ, 1989; 1990) chamam de 

figuras ou imagens prototípicas. Segundo Mesquita (1998), uma figura prototípica é 

“aquela que tende a respeitar algumas propriedades, como se privilegiasse algumas 

linhas à frente das outras (por exemplo, na representação do triângulo com um lado 

paralelo à borda da folha), e formas que tendem a ser regulares, simples e simétricas” 

(MESQUITA, 1998 apud CLEMENTE et al., 2017, p. 500 – Tradução nossa). Além 

disso, Hershkowitz (1990), baseando-se em resultados de pesquisas sobre o 

processo cognitivo de construção das imagens dos conceitos geométricos, diz que 

cada conceito geométrico possui “um ou mais exemplos prototípicos que são 

alcançados primeiro e, portanto, existem na imagem conceitual da maioria dos 

sujeitos” e que esses exemplos prototípicos possuem “características visuais fortes”, 

como, por exemplo, a “posição vertical de um triângulo retângulo e a altura interna de 

um triângulo” (HERSHKOWITZ, 1990, p. 82 – Tradução nossa). Podem ser chamados 

também de “‘super’ exemplos que tendem a ser muito mais populares do que todos 

os outros” (ROSCH; MERVIS, 1975 apud HERSHKOWITZ, 1989, p.63 – Tradução 

nossa). Eles concluíram que “a imagem prototípica das figuras geométricas que os 

alunos geraram ao longo de sua experiência escolar influenciou sua capacidade de 

reconhecê-los ou de construir certos objetos geométricos durante a resolução dos 

problemas” (MESQUITA, 1998, VINNER; HERSHKOWITZ, 1980 apud CLEMENTE et 

al., 2017, p. 500 – Tradução nossa).  
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No caso da nossa pesquisa, as figuras prototípicas que influenciaram na 

resolução das tarefas foram: o sólido denso (no lugar do sólido em camadas), o cubo 

(no lugar do paralelepípedo reto retângulo), o paralelogramo (no lugar do 

paralelepípedo oblíquo), a pirâmide reta (no lugar da pirâmide oblíqua) e aquelas no 

formato das pirâmides de texturas lisa e de pano (no lugar da pirâmide de textura 

crespa).  

Percebemos que estas figuras prototípicas foram tão marcantes que, no caso 

específico de Luna em relação à pirâmide de textura crespa, ela sabia que, 

matematicamente, era uma pirâmide (“Eu ainda não me convenci que ela é uma 

pirâmide, entendeu? É muito difícil. Eu sei que ela tem base triangular...” – Apêndice 

K – Trecho 481), mas apesar disso não a aceitava como tal (“... mas ela é estranha” 

– Apêndice K – Trecho 481). Outra situação que ocorreu com Luna, e que também 

pode estar relacionada com a influência das figuras prototípicas, foi quando ela estava 

buscando as faces congruentes das pirâmides de texturas crespa e de pano e 

declarou: “(...) Você falou que tem bases iguais, mas não necessariamente tem que 

ser a base que foi igual a anterior, né? (...) Ela falou que tem base, mas não tem base” 

(Apêndice K – Trechos 457 e 460). É possível que Luna tenha considerado uma 

característica de um exemplo prototípico de uma pirâmide relacionada com a fixação 

da base, mas essa dificuldade foi superada com a manipulação do material e a 

intervenção da pesquisadora: “Não é igual a anterior. (...) Toda pirâmide tem uma 

base. (...) É uma pirâmide triangular, ou seja, base triangular (...)” (Apêndice K – 

Trechos 458, 461 e 465). 

Outra situação comum a quase todos os grupos, e que queremos destacar, foi 

o recurso usado por Daise (Grupo 1) e Júlia (Grupo 2) para o cálculo do volume do 

paralelepípedo reto retângulo: o desenho do algoritmo na mesa. Possivelmente, a 

ideia que elas têm do cálculo do volume está tão associada com este algoritmo que, 

mesmo que seu uso não faça tanto sentido, por estarem com os olhos vendados, elas 

não conseguiram separar o cálculo do volume com o algoritmo. Podemos associar 

este fato com o conceito de mediação de Vygotsky, considerando este algoritmo como 

elemento mediador usado para alcançar o objetivo de calcular o volume. Talvez não 

fosse propício seu uso nesta atividade, mas, por ser um forte elemento na relação das 

participantes com a tarefa em si, emergiu naturalmente. 
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Destacamos, ainda, dois pontos marcantes na resolução desta atividade, pois 

são observados em todos os grupos: o uso dos gestos e o emprego de expressões 

tais como “olha esse aqui”, “vê o formato”, “coloca... assim”, dentre outras. 

As expressões, apresentadas na tabela e usadas pelos participantes, são 

usadas comumente tanto por pessoas videntes como por pessoas cegas e podem 

demonstrar que os participantes experimentaram a sensação de usar as mãos como 

ferramentas substitutas dos olhos na tarefa de ver os objetos. Portanto, temos 

evidências de que eles buscaram caminhos alternativos para superarem as restrições 

ao campo visual, substituindo-o por outras ferramentas (linguagem e tato) para 

comunicarem suas ideias e argumentos matemáticos durante a realização das tarefas 

propostas.  

No entanto, podemos observar também que o uso das mãos como ferramentas 

para ver um objeto nos deu indícios de que a mudança nas formas de mediação 

também influenciou no desenvolvimento da atividade, pois, como dissemos 

anteriormente, existem algumas diferenças quando vemos com as mãos e quando 

vemos com os olhos e estas diferenças podem ter dificultado (no caso do 

reconhecimento como sólido do objeto composto por camadas) ou ter facilitado (no 

caso das descrições mais claras, situação que detalharemos mais adiante) a própria 

atividade. 

Além disso, quando Luna disse “Estou pensando com mão” (Apêndice K – 

Trecho 455) respondendo à solicitação de Júlia para que ela não ficasse em silêncio, 

indicou que Luna estava usando as mãos também como ferramenta do pensamento, 

ou seja, as mãos foram usadas como ferramenta mediadora de acesso ao 

pensamento, o que corrobora com as ideias de mediação de Vygotsky. Ou quando 

Valter disse “Não estou conseguindo enxergar” (Apêndice L – Trecho 64) que pode 

nos mostrar que é difícil separar o ato de ver com o ato de pensar ou imaginar. 

Ainda em relação às expressões usadas pelos grupos, queremos chamar a 

atenção para o aspecto do sentido delas. Todos os grupos usaram expressões 

relacionadas com o verbo ver ou enxergar, mas com sentidos diferentes, o que nos 

leva a indagar qual o sentido do verbo ver. Percebemos que o sentido dependeu do 

contexto em que estava sendo usado e não era individual. Por exemplo, para as 

expressões como “olha esse aqui”, “veja”, “coloca... assim” estava claro, para todos 

os participantes, que o sentido era “ver com as mãos”, mas quando Janaína falou, de 
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forma espontânea, “Se eu pudesse, eu queria ver sua construção” (Apêndice J – 

Trecho 274) referindo-se à pirâmide construída por Daise, estava claro para ambas 

que o sentido era “ver com os olhos”. Isto também aconteceu quando Valter falou “Não 

estou conseguindo enxergar” (Apêndice L – Trecho 64) e todos do grupo sorriram, 

pois entenderam que Valter não estava se referindo a enxergar com os olhos, mas 

que o sentido era “imaginar”. Estes exemplos ratificam o que foi posto por Vygotsky: 

“Uma palavra adquire o seu sentido no contexto em que surge; em contextos 

diferentes, altera o seu sentido” (VYGOTSKY, 1998, p.181), pois o sentido do verbo 

ver não era fixo ou estável, mas mudou conforme a situação e todos o 

compreenderam. 

Por último, ressaltamos o segundo ponto marcante na resolução das tarefas: o 

uso dos gestos. De acordo com Fernandes (2008), os gestos assumem duas funções: 

comunicativa e cognitiva. Em relação à função comunicativa, a autora argumenta que 

 

(...) os gestos não são oferecidos deliberadamente, eles carregam em si a 
intencionalidade do ator que é compreendida pelo espectador, já que ator e 
espectador compartilham as significações disponíveis num mundo comum 
(partilham a mesma cultura) (FERNANDES, 2008, p.53).  

 

 

Consideramos que os participantes desta pesquisa, ao fazerem uso dos gestos, 

tiveram a intenção de comunicar suas ideias e argumentos para o ledor e/ou para a 

pesquisadora. No entanto, além da função comunicativa, os gestos também possuem 

uma função cognitiva, pois, conforme alega Fernandes (2008), 

 

(...) a ação de gesticular permite ao orador a organização da informação 
espacial a ser oferecida ao seu interlocutor, e que além de ser um agente 
facilitador no discurso os gestos podem desempenhar uma função nas 
atividades cognitivas como pensamento e memória (FERNANDES, 2008, 
p.55) 

 

 

Portanto, podemos observar que os componentes dos grupos usaram os 

gestos também para se comunicarem consigo mesmos e como forma de ajudá-los a 

enxergar ou imaginar o que eles estavam falando. Por isso, acreditamos que os gestos 

fazem parte do sentido tanto da figura quanto das palavras, pois também podem ser 
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empregados para o ato sentir o que estão falando. Além disso, os resultados indicam 

que os gestos também são ferramentas de mediação tão importantes quanto a fala. 

Na seção seguinte, vamos destacar outros aspectos que emergiram na 

discussão em grupo dessa atividade. 

 

5.5 Discussão em grupo da Atividade 3 (cenário de reflexão sobre educação 

matemática inclusiva Tipo II) 

 

Assim como na Atividade 2, elaboramos questões analíticas ao final da 

Atividade 3 inspirados nas ideias de Zeichner sobre reflexão na formação docente, 

pois acreditamos que este cenário sobre educação matemática inclusiva Tipo II pode 

provocar uma reflexão crítica sobre a prática docente, por oferecer ao futuro professor 

a oportunidade de identificar as “formas de pensar, observar, agir e interagir na aula 

de matemática” (HEALY; POWELL, 2013, p.90) dos alunos que usam ferramentas não 

costumeiras para acessar o conhecimento. Desta forma, esta reflexão pode ajudar 

aos futuros professores a tomarem decisões, na sua prática, que “não limitem as 

chances de vida de seus alunos; (...) com uma consciência maior das possíveis 

consequências políticas que as diferentes escolhas podem ter” (ZEICHNER, 2008, 

p.546).  

Essas questões analíticas foram discutidas com todos os participantes 

presentes, numa aula posterior ao desenvolvimento da Atividade 3. Essa discussão 

em grupo foi gravada em vídeo e a transcrição completa encontra-se no Apêndice M. 

A pesquisadora iniciou a discussão perguntando porque alguns participantes 

demonstraram certa objeção em aceitar o primeiro objeto trabalhado (paralelepípedo 

reto retângulo) como um sólido. Júlia foi a primeira a responder: “(...) a primeira coisa 

não foi sentir tudo. Eu vi que ele se movimentava, então eu fui ver que eram pecinhas 

e você falou que o outro recebeu desmontado, então pensei ‘está errado’” (Apêndice 

M – Trecho 2). Em seguida, Daise também fez a sua colocação: “É porque quando a 

gente fala em sólido, a gente acha que é um objeto sólido e (...) Na hora eu até pensei 

“É um monte de placas. Será que tem que montar um negócio assim” [gestos com a 

mão perpendicular à mesa]” (Apêndice M – Trechos 4 e 6). Em relação à maneira de 

montar o sólido com a placas, Janaína igualmente declarou: “Eu também (pensei 

assim). Quando falou que tinha que formar, pensei ‘Como vou formar esse negócio 
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com essas placas?’” (Apêndice M – Trecho 8). É possível que isso tenha acontecido, 

pois os participantes não tiveram contato anterior com um sólido representado por 

camadas e, portanto, corrobora com o que foi colocado acima sobre a influência das 

figuras ou imagens prototípicas no desenvolvimento do pensamento geométrico. 

Prosseguindo na discussão, a pesquisadora questionou sobre a interpretação 

que cada grupo teve para a expressão “sem desmontar as placas” (no momento de 

transformar o primeiro sólido), se o enunciado estava gerando dúvida e como ele 

poderia se alterado. Cleide colocou que sua interpretação inicial foi “que não podia 

mexer com as peças” (Apêndice M – Trecho 14) e Júlia justificou sua interpretação: 

“É porque você entregou montado, no meu caso. Se você entregou assim e eu não 

posso tirar as peças, então eu não posso fazer nada com elas” (Apêndice M – Trecho 

24). No entanto, Rodrigo (que era ledor durante a atividade) sugeriu outra 

interpretação: “Está deformando” (Apêndice M – Trecho 23). A ideia do Rodrigo 

encaixou-se perfeitamente na ideia do Princípio de Cavalieri, mas a pesquisadora 

questionou se a colocação deste termo (deformar) no enunciado não deixaria a tarefa 

muito evidente.  Então, Márcia fez sua sugestão para o enunciado: “(Podia escrever) 

‘sem separar as peças’, porque você não está separando elas. Você está 

movimentando. Assim talvez não fique tão claro quanto ‘deformar’. ‘Sem separar, ou 

seja, manter, mas podendo movimentar. Não sei se ficaria melhor” (Apêndice M – 

Trecho 32). Concordamos com a sugestão apresentada por Márcia, mas seria preciso 

testar para ver se o problema de interpretação continuaria. De qualquer forma, temos 

o recurso da intervenção, como foi feito durante a atividade. 

Procurando instigar a participação do Valter, a pesquisadora pediu para que ele 

descrevesse sua atuação na atividade. Ele respondeu: 

 

Foi difícil, porque eu não sabia como iria fazer. (...) No primeiro momento, as peças 
não cabiam todas sobre a mesa, então eu coloquei uma sobre a outra para arrumar. 
Mas na hora de fazer mesmo, não conseguia pensar sobrepor uma sobre a outra 
para gerar (o sólido) (Apêndice M – Trechos 36 e 38). 

 

Valter destaca, na sua fala, a ideia de empilhamento. No entanto, esta ideia não 

surgiu naturalmente nos grupos, nem para o participante que recebeu o sólido 

montado, nem para o participante que recebeu as placas. Sendo assim, a 

pesquisadora questionou a Daise e Janaína se elas haviam pensado em colocar uma 

placa sobre a outra no momento de montar o sólido. Então, Daise respondeu, 
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referindo-se à tarefa de montar a pirâmide reta de base quadrada: “Na pirâmide foi 

fácil, porque eu percebi que tinha uma (placa) maior que a outra e lembrei do conceito 

de pirâmide” (Apêndice M – Trecho 46). É importante ressaltar aqui que o Grupo 1 

(Daise, Janaína e Rodrigo), sem nenhum motivo explícito da pesquisadora, foi o único 

grupo que recebeu, na Tarefa II, uma pirâmide reta de base quadrada; os demais 

grupos receberam uma pirâmide quadrangular oblíqua, que tinha duas faces 

perpendiculares à base.  

Assim, quando Daise fez referência à construção da pirâmide, Márcia (ledor do 

Grupo 2) lembrou um fato que aconteceu durante a Tarefa II no seu grupo:  

 

Mas eu acho que o que não ficou muito claro na pirâmide foi o que Valter estava 
fazendo. Ele estava descrevendo, mas não exatamente. Ele esqueceu de dizer que 
(a pirâmide) era deslocada, porque ela (a pirâmide) não estava centralizada 
[gestos]” (Apêndice M – Trecho 49).  

 

Depois Valter complementou: “Ela (a pirâmide) estava mais para o canto” 

(Apêndice M – Trecho 50) e, em seguida, Cleide colocou sua interpretação da 

descrição do Valter: “Mas pela descrição que ele deu, parecia que era no meio” 

(Apêndice M – Trecho 52). Por isso, a pesquisadora ressaltou a importância das 

características a serem descritas e do seu significado para quem está recebendo, 

principalmente para uma pessoa que tem restrição ao campo visual. Então, Júlia 

comentou: “Eu acho que porque nós enxergamos, usamos muito o gestual, então 

economizamos na fala e termina de explicar o que queremos com os gestos” 

(Apêndice M – Trecho 59). Isto é, Júlia justificou o uso demasiado dos gestos pelo fato 

deles não terem, no momento da atividade, acesso ao campo visual. No entanto, 

anteriormente, levantamos nossas conjecturas em relação ao uso dos gestos pelos 

participantes e, além disso, pesquisas mostram que as pessoas cegas “usam os 

gestos da mesma forma que os videntes, tanto nas interações com videntes como nas 

com cegos e sugerem que há evidências que apoiam a tese de que, nesse caso, os 

gestos têm ambas as funções – comunicativa e cognitiva” (FERNANDES, 2008, p.55). 

Posto isso, a pesquisadora avançou para discussão das questões analíticas. 

Estas serão abordadas separadamente a seguir. 
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QUESTÃO 1 

Quadro 37 – Questão 1 da Atividade 3 

 

Na tabela abaixo encontramos as respostas apresentadas pelos grupos à 

questão 1 dessa atividade. 

 

Tabela 20 – Respostas dos grupos à questão 1 da Atividade 3 

GRUPO RESPOSTA 

Grupo 1 – Daise, Janaína e Rodrigo 

A princípio, tentativa de encaixar os sólidos individualmente de 
tal maneira que pudesse encontrar um encaixe de cada sólido no 
prisma. Não tendo sucesso nessa tentativa. Depois, juntamos as 
duas peças iguais com seus respectivos lados iguais. Assim, 
colocamos no prisma e o espaço que sobrou, tentamos encaixar 
a 3ª peça (crespa). Não tendo sucesso também nessa tentativa. 
Por último, resolvemos montar o prisma do lado de fora (sem a 
capinha). E assim, forma-lo com as bases triangulares. Por fim, 
encaixamos as peças no prisma.  

Grupo 2 – Júlia, Fred e Luna 
Foi legal e interessante, mas também um pouco desesperador 
porque temos o sentido retirado. 

Grupo 3 – Valter, Márcia e Cleide Foi difícil descrever os objetos.  

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Podemos observar que o Grupo 1 apenas relatou os procedimentos executados 

para a realização da Tarefa III, enquanto o Grupo 2 reforçou a sensação de medo que 

externaram logo no início da atividade, mas que foi dissipada durante a realização das 

tarefas, dando lugar à alegria pelas descobertas e conquistas. 

O Grupo 3 complementou sua resposta durante a discussão em grupo quando 

Márcia colocou: “Eu (...) percebi que eles ficam tão nervosos, principalmente a Cleide, 

que acabam esquecendo coisas básicas. Acho que pelo fato de enxergarmos, 

queremos mostrar resultado e esquecemos de coisa básica (...)” (Apêndice M – 

Trecho 63). Além disso, em seu relatório semanal, Márcia complementou sua posição: 

“(...) como é difícil descrever um objeto só tocando-o, ‘enxergar com as mãos’ é muito 

difícil para uma pessoa que não tem deficiência visual”, reforçando a ideia de que 

existe diferença quando enxergamos com as mãos ou com os olhos, conforme 

argumentamos anteriormente. 

Diante da resposta de Márcia apresentada durante a discussão, a pesquisadora 

aproveitou para fazer a seguinte pergunta: “Será que vocês também ficariam 

6) Quais foram as suas impressões ao resolver as questões com as restrições estipuladas? 
Qual foi a sensação?  
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nervosos, se fossem professores de uma turma que tivesse um aluno cego? Vocês 

ficariam nervosos ou agoniados para ensiná-lo?” (Apêndice M – Trecho 66). Ao que 

respondeu Janaína: “Acho que sim, porque você está tentando várias formas de 

ensinar a ele, ele aprender e não está conseguindo. Você fica nervosa e sem saber o 

que fazer” (Apêndice M – Trecho 69) e Daise complementou: “Mas isso não acontece 

só com aluno cego, não. Pelo fato de você já saber, você acha aquilo fácil e fica 

pensando como a outra pessoa não consegue entender aquilo” (Apêndice M – Trecho 

70). Daise demonstrou que a preocupação com a aprendizagem não está relacionada 

com alguma deficiência e, por isso, a inclusão vai além da inserção de alunos com 

deficiência nas turmas regulares e a busca por seu ensino e aprendizagem, mas por 

maneiras de tornar mais acessível o conhecimento matemático e potencializar a 

habilidade do aluno (com ou sem deficiência), visando o que ele pode fazer. 

Entendemos que esta posição da participante Daise foi reforçada em seu 

relatório semanal, pois ela não faz referência a aluno com deficiência:  

 

É importante repetir o quanto a utilização destas atividades práticas em sala de aula 
ajuda no entendimento do aluno quanto a conceitos. Falo por mim, pois grande parte 
dos conceitos matemáticos são aprendidos à base da “decoreba”, e feitas estas 
atividades que chamam atenção do aluno, pode-se ter um efeito positivo (...) 
[Relatório da participante – Acervo perssoal da autora].  

 

Apesar de Luna não ter exposto sua opinião sobre as impressões que teve ao 

participar da atividade durante a discussão em grupo, ela o fez em seu relatório 

semanal: 

 

Foi muito importante para mim como futura educadora me colocar por algum tempo 
no “lugar” de um aluno com essa deficiência (visual). Pude perceber que não é 
porque o aluno não “vê com os olhos” que ele não possa ter um raciocínio bom ou 
um bom desenvolvimento escolar. O aluno aprende a utilizar-se do tato, das 
conversas com outros colegas para assim conseguir obter resultados. Pude 
perceber ainda que o papel do mediador é fundamental para o aluno entender o que 
deve ser feito e ter um aprendizado de qualidade [Relatório da participante – Acervo 
perssoal da autora]. 

 

QUESTÃO 2 

Quadro 38 – Questão 2 da Atividade 3 

 

Apresentamos, na tabela abaixo, as respostas elaboradas pelos grupos. 

7) Quais foram as estratégias que vocês usaram para resolver as questões com as restrições? 
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Tabela 21 – Respostas dos participantes à questão 2 da Atividade 3 

GRUPO RESPOSTA 

Grupo 1 – Daise, Janaína e Rodrigo 
Primeiramente, o uso das mãos para identificar as figuras e 
texturas. Como também a confirmação por meio da fala da 
ideia/pensamento do outro colega. 

Grupo 2 – Júlia, Fred e Luna 
Foi utilizado o tato, a fala, a imaginação de conceitos e 
experiências já vivenciadas. 

Grupo 3 – Valter, Márcia e Cleide Descrevendo lado, base formato das faces. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Janaína aproveitou a discussão em grupo para completar a resposta do seu 

grupo: “No nosso caso, trocamos muita informação entre a gente para poder confirmar 

o que estávamos fazendo. Eu falava: ‘Daise, eu acho isso e isso. O que você acha?’ 

Daí, ela concordava ou dava o parecer dela ou discordava e dava o outro parecer” 

(Apêndice M – Trecho 76). Podemos perceber na fala de Janaína que o diálogo entre 

ela e Daise foi fundamental para a realização das tarefas e, além disso, demonstrou 

a parceria estabelecida entre elas com o objetivo de superar a restrição imposta, de 

modo que a fala de ambas foi usada como ferramenta para substituir a visão uma da 

outra. Isto é, foi como se Daise e Janaína “emprestassem” sua fala para a outra. Assim 

como ocorreu na atividade anterior, acreditamos que esta parceria entre as 

participantes está associada com o conceito de mediação estabelecido por Vygotsky, 

pois a relação, que elas demonstraram durante a atividade, foi uma relação mediada, 

ou seja, Daise e Janaína substituíram o acesso ao campo visual (temporariamente 

interrompido) compensando-o com elementos mediadores, que foram as ferramentas 

disponíveis de cada uma (tato e fala). 

Queremos ainda destacar a resposta do Grupo 2 que foi complementada por 

Júlia durante a discussão em grupo: “Acho que usamos também a imaginação de 

coisa que a gente já conhece” (Apêndice M – Trecho 78). Talvez Júlia estivesse se 

referindo ao desenho sobre a mesa que ela e Daise usaram como recurso para o 

cálculo do volume do paralelepípedo reto retângulo. No entanto, é possível também 

que Júlia estivesse fazendo alusão às imagens mentais que possui dos objetos 

geométricos trabalhados na atividade, e que serviram de base para suas descrições 

verbais e gestuais. Isto corrobora com a nossa conjectura de que os gestos 

apresentados pelos participantes estavam relacionados com as imagens mentais e os 

ajudavam a pensar e sentir os objetos enquanto falavam. 

 



 

254 
 

QUESTÃO 3 

Quadro 39 – Questão 3 da Atividade 3 

 

Segue, na tabela abaixo, as respostas dos grupos à questão 3 dessa atividade. 

 

Tabela 22 – Respostas dos participantes à questão 3 da Atividade 3 

GRUPO RESPOSTA 

Grupo 1 – Daise, Janaína e Rodrigo Área dos sólidos, propriedades, congruência, volume. 

Grupo 2 – Júlia, Fred e Luna 
Área, volume, sólidos, noções de aresta, vértice e figuras 
geométricas. 

Grupo 3 – Valter, Márcia e Cleide 
Volume, área, formas geométricas, base, altura, lado, vértice, 
aresta. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Durante a discussão em grupo, os grupos apresentaram somente as respostas 

escritas e nada acrescentaram. Por isso, resolvemos não fazer a análise à luz dos 

aportes teóricos adotados nesta pesquisa. 

No entanto, antes de seguir para a questão seguinte, Daise perguntou se as 

pirâmides usadas na Tarefa III eram todas iguais. A pesquisadora respondeu que as 

piramides não eram congruentes, mas que tinham o mesmo volume (lembrando que 

o grupo da Daise não completou esta tarefa e concluiu que as pirâmides de texturas 

crespa e de pano não tinham o mesmo volume), e, então, aproveitou para apresentar 

o Princípio de Cavalieri. Durante esta apresentação, Janaína constatou que as placas 

usadas para formar os sólidos (paralelepípedo ou pirâmide) representavam as seções 

plana citadas no Princípio de Cavalieri. Sendo assim, a pesquisadora prosseguiu a 

discussão das questões.  

 

QUESTÃO 4 

Quadro 40 – Questão 4 da Atividade 3 

 

Na tabela a seguir temos registrado as respostas dos participantes para essa 

questão. 

8) Quais as propriedades ou conceitos matemáticos envolvidos nesta atividade? 

 

4) Na sua opinião, qual foi o papel do material para o desenvolvimento das atividades e nas suas 

descrições? De que forma o material influenciou na conclusão das atividades? 
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Tabela 23 – Respostas dos participantes à questão 4 da Atividade 3 

GRUPO RESPOSTA 

Grupo 1 – Daise, Janaína e Rodrigo 

Essencial para uma melhor explicação para o outro colega no que 
se refere as suas respostas, características. Acreditamos que 
sem o material dificultaria a atividade. Poderíamos até imaginar, 
mas como não saberíamos o nome do sólido, seria impossível 
descrever as características para o colega. 

Grupo 2 – Júlia, Fred e Luna 
Foi fundamental. Alguns foram difíceis de se manusear, mas sem 
eles não seríamos capazes de chegar às conclusões que 
chegamos. 

Grupo 3 – Valter, Márcia e Cleide 
O material ajuda porque é concreto, sem ele seria quase 
impossível desenvolver a atividade. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Todos concordaram que o material teve um papel fundamental na execução 

das tarefas e Daise, em seu relatório semanal, acentuou o uso do material como 

ferramenta para a aprendizagem, principalmente de alunos cegos:  

 

[...] percebi a possibilidade de trabalhar geometria com alunos cegos, apesar da 
necessidade de um tempo maior para a realização do trabalho, já que tudo deve ser 
feito com calma. Porém, contendo o material correto, de modo que o tato ajude o 
aluno, é sim, possível ter uma aula desse tipo, incluindo alunos deficientes [Relatório 
da participante – Acervo perssoal da autora]. 

 

Na discussão, Júlia fez um complemento à resposta escrita do seu grupo 

(Apêndice M – Trecho 105): 

 

O material ajudou, porque não ia dá para imaginar. Só que, por ser um problema de 
construção, se a gente estivesse enxergando, a gente conseguiria colocar tudo 
direitinho [gestos representando duas faces perpendiculares da pirâmide]. Não 
perfeito. E na hora dava muito nervoso tentar encaixar a peça, mas era muito 
pequena. Eu tirava, ajeitava, colocava ela (peça pequena) de novo, mas tinha a 
sensação de que tudo iria cair. 

 

Foi importante esta fala de Júlia, pois abriu caminho para discussão sobre o 

material: Márcia e Cleide sugeriram que as placas fossem feitas de um material um 

pouco mais duro e que deslizasse um pouco, supondo que isso facilitaria a montagem 

dos sólidos. É uma sugestão que poderia ser testada posteriormente. 

Queremos ainda pontuar que, considerando o fato dos grupos apresentarem 

dificuldade de aceitação da pirâmide de textura crespa e da pirâmide quadrangular 

oblíqua como elementos da classe das pirâmides, acreditamos que a atividade 
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também contribuiu para introduzir exemplos de pirâmides diferentes dos exemplos 

prototípicos usados e aceitos com mais frequência e facilidade. 

 

QUESTÃO 5 

Quadro 41 – Questão 5 da Atividade 3 

 

Na tabela abaixo encontramos as respostas apresentadas pelos grupos à 

questão 5 dessa atividade. 

 

Tabela 24 – Respostas dos participantes à questão 5 da Atividade 3 

GRUPO RESPOSTA 

Grupo 1 – Daise, Janaína e Rodrigo Material de melhor manipulação (mais denso). 

Grupo 2 – Júlia, Fred e Luna 
Talvez o fato da troca de um material mais maleável por um mais 
consistente para facilitar ao montar determinado sólido. 

Grupo 3 – Valter, Márcia e Cleide 
Acho que o material mais duro facilitaria na hora de manipular. 
Poderia, ao invés de escrever “sem desmontar as peças”, 
escrever “sem separar”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Como podemos observar, as respostas dos grupos referem-se novamente ao 

material utilizado e ao enunciado das tarefas. No entanto, Daise fez uma colocação 

que levou a discussão para outro rumo: 

 

Hoje eu estava pensando sobre essa aula. Por mais que a gente tente incluir 
qualquer tipo de deficiência, sempre vai ter uma dificuldade específica. Porque, por 
exemplo, a gente quer incluir o aluno cego. Beleza. Vai ter que usar material, e tal. 
Eu não sei qual seria a dificuldade (trecho inaudível), mas, por exemplo, um aluno 
com uma dificuldade que limite o raciocínio dele, ele vai estar incluído numa turma 
normal, só que tem conceitos que ele não vai conseguir atingir. Entendeu? Então 
não cabe ele estar nessa turma, porque o que vai ser necessário para ele da vida, 
não vai... ali o que a gente aprende e, às vezes, é desnecessário pra gente, para 
ele vai ser muito mais (Apêndice M – Trecho 128). 

 

É importante observar que na fala da Daise (e nas colocações anteriores de 

componentes de outros grupos) temos indícios de que os participantes entenderam, 

a partir das experiências vividas, que não ter acesso ao campo visual é apenas uma 

limitação que não impossibilita, necessariamente, a aprendizagem matemática, ou 

5) Na sua opinião, o que precisa melhorar nesta atividade para que ela possa ser mais acessível e 

compreensível para todos os alunos? 
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seja, a mudança das ferramentas, não impede, absolutamente, que um aluno cego 

faça matemática. 

Prosseguindo a discussão, a pesquisadora respondeu à colocação de Daise, 

relacionando sua fala com o currículo, pois ela comentou que existiam conteúdos 

desnecessários até mesmo para alunos sem deficiência. Porém, Daise rebateu:  

 

Não. Eu estou dizendo inclusão, não no sentido dele poder estar ali, mas não serve 
para todos, porque tem coisa que não vai ser... Sim, tem coisa que não é necessária, 
mas, mesmo que fosse, ele não conseguiria atingir aqueles objetivos de uma 
matéria específica. Você está entendendo? Vou ser mais específica. Um aluno com 
síndrome de Down, ele incluído numa turma, ele tem certas dificuldades de 
raciocínio que ele não vai atingir (alguns conteúdos matemáticos) nunca. Então o 
que vai adiantar ele estar numa turma. O que a gente vai fazer? Vai empurrar ele? 
(Apêndice M – Trecho 130 e 132). 

 

Neste momento, a pesquisadora aproveitou para tentar voltar a atenção da 

participante para as habilidades do aluno e não para sua deficiência: “E o que ele pode 

fazer?” (Apêndice M – Trecho 133). Foi quando surgiu o seguinte diálogo (Apêndice 

M – Trechos 134-145): 

 

134 Daise: Eu acho que não vai ser incluído, porque ele vai ter que ter matéria específica 

para o caso dele, coisas que sejam necessárias para ele. 

135 Márcia: Eu acho que ela está querendo dizer que existe um limite para inclusão. 

136 Daise: Existe. 

137 Pesquisadora: Quem impõe esse limite? 

138 Daise: É um caso complicado. 

139 Fred: As dificuldades específicas que ela trouxe. 

140 Pesquisadora: Ela (Daise) acha que são as dificuldades. 

141 Fred: Sim. Tem (trecho inaudível) por causa das dificuldades. 

142 Júlia: Mas se for olhar para dificuldade... Eu tenho uma dificuldade e estou aqui para... 

(...) 

145 Daise: Porque... você acha que um aluno que sempre vai precisar ter um mediador com 

ele, ele vai estar sendo incluído? Igualmente a todos os alunos? 

 

A discussão ficou acalorada com quase todos falando ao mesmo tempo, então 

a pesquisadora pediu a atenção de todos para a última pergunta colocada por Daise. 

Fred e Júlia responderam positivamente à pergunta e Janaína, também concordando, 

respondeu: “Ele só vai usar outra estratégia: o mediador” (Apêndice M – Trecho 151). 

A pesquisadora ainda fez referência ao uso dos óculos e da calculadora como 
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exemplos das ferramentas disponíveis para o ensino e aprendizagem de qualquer 

aluno. Daise insistiu: “Eu estou falando em relação a conteúdos que ele não vai 

conseguir aprender mesmo” (Apêndice M – Trecho 153) e, então, a pesquisadora 

insistiu que as inquietações da participante estavam relacionadas a uma discussão 

sobre o currículo da matemática escolar. Surgiu, então, novo diálogo (Apêndice M – 

Trechos 155-160):  

 

155 Daise: Eu penso assim: é uma inclusão no sentido do meio ou no sentido do que ele vai 

aprender? 

156 Márcia: Inclusão intelectual. 

157 Pesquisadora: No sentido do que ele vai aprender. 

158 Daise: Então, ele não vai. Eu imagino. 

159 Pesquisadora: Você imagina que ele não vai (aprender)? Independente do material que 

você disponibilize? 

160 Daise: Eu acho que não. 

 

Para expor sua opinião sobre o assunto, Márcia fez a seguinte colocação: 

 

Mas eu acho que o problema da inclusão é um pouco disso que Daise falou da parte 
intelectual (trecho inaudível), porque cada um tem... às vezes, a pessoa tem 
deficiência visual e ele vai ser muito mais intelectual do que alguém que enxerga. A 
limitação pode estar em qualquer um, mas eu acho que nós, como futuros 
professores, não estamos preparados para incluir o aluno, porque se a gente não 
pensar, eu e meus colegas, não pensarmos agora uma aula para incluir o aluno ou 
pessoa com deficiência, a gente não vai entender, (trecho inaudível) a gente não 
está preparado. Entendeu? A gente não vai conseguir dar todo o conteúdo que 
deveria dar (Apêndice M – Trecho 163). 

 

Podemos perceber diferentes posicionamentos dos participantes. O 

posicionamento da Márcia enfatizou que a dificuldade ou limitação para a 

implementação da inclusão pode estar no professor e/ou sua formação; a fala da Júlia 

talvez tenha apontado para sua própria dificuldade com a geometria, como ela mesma 

já havia declarado no início do curso; e a colocação de Daise focou a dificuldade no 

indivíduo, questionando sua capacidade de aprender, independente do material 

disponível. Todas essas colocações enriqueceram a discussão. 

Diante da última fala da Márcia, a pesquisadora voltou a insistir que essa 

discussão passava por questões sobre o currículo da matemática escolar: quais 

conteúdos a serem abordados em uma sala de aula, que estratégias de ensino aplicar, 

como tornar o conteúdo mais acessível a todos os alunos; ressaltando que as 
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discussões organizadas durante o curso desta pesquisa não pretendiam apontar 

soluções, mas caminhos que possibilitem responder a estas e outras questões, pelo 

menos na sala de aula que irá assumir o futuro professor. Em seguida, se desenrolou 

o seguinte diálogo (Apêndice M – Trechos 168-172): 

 

168 Márcia: [...] Mas também tem outra questão: será que deixar de dar alguma coisa 
(conteúdo), é justo? Porque eu acho que quando você tem uma turma com um aluno 
especial, ele tem que estar incluído ali, sim, com certeza. Ele tem que conviver com os 
outros. Mas ele poderia talvez, isso é difícil na realidade do nosso país, ter um reforço 
depois, umas aulas assim, ele tem que estar ali na turma, mas acho que ele tinha que 
ter um auxílio depois, um extra. Entendeu? Porque se você dá uma aula que vai atingir 
todo mundo, vai ter que ser mais devagar, talvez. Então acaba que você não está 
rendendo nada! 
 

169 Júlia: Mas eu acho que hoje, todo o professor, nós temos essa concepção: tem que 
render, porque tem que cumprir aquilo. Às vezes não se preocupa tanto, por exemplo, 
estávamos conversando sobre determinado professor, eu até concordo que fica chato 
ter que voltar naquilo toda hora, mas é sinal de que ele não se preocupa em dar o 
conteúdo. Ele se preocupa com que todo mundo entenda muito bem o que ele conseguiu 
dar. Entendeu? 

 

170 Márcia: Com certeza o professor tem que se preocupar em dar o conteúdo bem dado, 
mas se você tiver dez coisas para dar e vai dar apenas três ou quatro? 

 

171 Janaína: (trecho inaudível) 
 

172 Márcia: Uma coisa que eu vi na escola que estou fazendo estágio, que é muito 
complicado, principalmente nas séries do ensino fundamental: é deixar de dar alguma 
coisa. Quando você chega lá na frente, as crianças ficam perdidas, elas não sabem... 
(trecho inaudível). 

 

Mais adiante, Márcia reforçou sua posição dizendo que o professor deveria 

tentar deixar o mínimo de conteúdo para trás e eliminar o máximo de conteúdo 

possível. Neste momento, Daise, procurando voltar a discussão para foco no aluno 

com deficiência, questionou:  

 

Mas, e em relação ao conteúdo do aluno especial? Eu pensei agora sobre o 
conteúdo para o aluno especial: a gente tenta. “Eu vou ver isso, porque? Eu não 
vou fazer isso ou aquilo?” Mas com certeza o caminho que você vai, alguma coisa 
dessa você vai usar. Mas, e o aluno especial? Ele vai até aonde? Ele vai fazer uma 
faculdade? (Apêndice M – Trecho 182).  

 

A colocação acima da Daise provocou a participação de outros licenciandos 

(Apêndice M – Trechos 183-188): 

 

183 Júlia: Tem aluno especial fazendo faculdade aqui. 

184 Daise: Eu estou falando de problema intelectual. 
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185 Júlia: Tem aluno com problema intelectual que faz faculdade. 

186 Márcia: Tem uma com Síndrome de Down que se formou em professora e outra que 

tirou dez no TCC e se formou. Depende (trecho inaudível). 

187 Cleide: Eu acho que a família também ajuda bastante. 

188 Daise: Mas é o que estou dizendo. Você não pode deixar de dar um conteúdo, porque 

você não sabe para qual caminho ele vai seguir. Entendeu? Pode ser que ele use, mas 

pode ser que ele não use. 

 

Em relação essa última fala de Daise, a pesquisadora indagou se ela não teria 

chegado a uma contradição da primeira colocação, de que a inclusão tem um limite. 

Daise respondeu:  

 

Mas eu estou dizendo que não sei se ele vai conseguir a essa parte. Entendeu? 
Você não pode deixar de dar alguma coisa, coisas que são necessárias em certas 
ocasiões, mas será que o aluno especial vai conseguir utilizar aquelas coisas mais 
para frente, como outro aluno que vai conseguir? (Apêndice M – Trecho 190). 

 

Fred respondeu à colocação da colega: “A gente não precisa pensar em aluno 

especial para isso. A gente pode pensar em nós mesmos” (Apêndice M – Trecho 192).  

Notamos aqui que, enquanto Daise elaborou seus argumentos e 

questionamentos somente em relação ao aluno especial, apesar destes argumentos 

também poderem ser relevantes e aplicados em relação aos alunos considerados 

normais, Fred fez essa ampliação englobando todos os tipos de alunos. Veremos, ao 

final da discussão, que o que levou Daise a focar no aluno especial foi o fato de que 

ela tinha em mente alguém específico.  

Sendo assim, a pesquisadora pontuou que as atividades de pesquisa tinham 

como objetivo levar os participantes a refletirem e usarem esta reflexão como 

instrumento para tomada de decisão, consciente da diversidade dos alunos que 

encontrarão em sala de aula, e que esta decisão favoreça a inclusão, de modo a 

contribuir para uma sociedade melhor. Logo depois, Daise esclareceu melhor o motivo 

de suas preocupações:  

 

Eu estou falando assim, mas não sou eu quem está afirmando isso. É porque a 
própria família já colocou isso. [...]Ele está numa série que, para a família, ele não 
vai conseguir acompanhar. Então eles acham que ele não pode passar de ano, 
porque ele não vai conseguir acompanhar. Ele não vai saber. Mas ele não pode ser 
reprovado, justamente por conta da deficiência e de uma lei que garante isso. 
[...]Mas tem isso (da família): “eu não quero que ele passe, porque ele não vai 
acompanhar”, mas também não pode ser reprovado pela lei (Apêndice M – Trechos 
195, 197 e 199). 
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A pesquisadora reforçou que não é o fato da pessoa ter alguma deficiência que 

determinará se chegará ou não a um determinado ponto, mas as oportunidades de 

aprendizagem e as ferramentas adequadas que lhes são oferecidas. Com isso, a 

pesquisadora finalizou a discussão em grupo da atividade. 

No entanto, é importante destacarmos nesta última fala que toda a 

argumentação que Daise apresentou durante a discussão teve como base suas 

preocupações e experiências relacionadas com a realidade, ou seja, suas colocações 

foram mediadas pela estrutura educacional vigente no Brasil. Na verdade, 

acreditamos que as colocações de todos os participantes foram mediadas por suas 

interpretações da realidade. No caso específico da participante Daise, talvez 

possamos dizer que ela estava apresentando um conflito interno: por um lado ela 

demonstrou ser favorável à inclusão, mas por outro lado ela percebe e vive em um 

sistema que não favorece esta mesma inclusão. Isto pode ser estendido aos demais 

participantes, pois ao mesmo tempo em que tínhamos o objetivo de envolver os 

participantes em uma reflexão sobre as possibilidades e potencialidades de uma 

educação matemática mais inclusiva, as experiências dos participantes funcionaram 

como elementos mediadores, segundo os conceitos de Vygotsky, na relação entre 

eles e a atividade realizada. Eles basearam seus argumentos na situação educacional 

como está no momento atual e não como gostaríamos que estivesse ou como deveria 

ser para que ocorresse, de fato, a inclusão. Portanto, este cenário também provocou 

nos participantes um conflito entre a possibilidade e a realidade. 

 

5.6 Síntese 

 

Diante de tudo que foi exposto aqui, será que a Atividade 3 (cenário para 

reflexão Tipo II) conseguiu atingir seu objetivo que era provocar nos futuros 

professores reflexões sobre como os recursos corporais podem ser empregados de 

diferentes formas na interação e na aprendizagem da matemática?  

Em seu relatório semanal, Luna nos oferece parte de uma resposta à essa 

questão, ressaltando a importância do seu envolvimento na atividade: 

 

No final da aula nós discutimos a respeito de nossas experiências e foram propostas 
algumas questões que nos fizeram refletir a respeito da inclusão dos alunos em sala 
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de aula e foi muito boa essa discussão, foi realmente enriquecedora já que antes 
dessa disciplina nunca havíamos tratado de questões como essa [Relatório da 
participante – Acervo perssoal da autora]. 

 

Portanto, em relação ao conceitos apontados por Zeichner, os dados aqui 

apresentados nos mostram evidências de que estes cenários provocaram uma 

discussão reflexiva sobre aspectos da educação matemática inclusiva, tais como 

currículo da matemática escolar; limites que, por vezes, impomos aos alunos; 

gerenciamento em sala de aula; e limitações institucionais derivadas do sistema 

escolar vigente. 

No entanto, o questionamento levantado por Daise nos levou a pensar sobre a 

limitação dos nossos cenários para reflexão sobre educação matemática inclusiva. 

Quando Daise questionou a inclusão de “um aluno com uma dificuldade que limite o 

raciocínio”, ela nos instiga a pensar que nossos cenários não abrangem diferentes 

deficiências, pois privilegiamos ferramentas sensoriais e de comunicação.  

Mesmo que o objetivo inicial dos cenários não esteja direcionado às mais 

diferentes deficiências, esta situação apontou que ainda há muito a ser pesquisado, 

como por exemplo, no caso de pessoas com síndrome de Down, quadro específico 

trazido por Daise. Não temos ainda dados ou pesquisas suficientes para compreender 

como pessoas com esta síndrome fariam as tarefas aqui propostas ou como seria, 

para esses indivíduos, o impacto da mudança das ferramentas de mediação no ensino 

de geometria, por exemplo. Talvez eles não conseguissem trabalhar com conteúdos 

avançados, mas também talvez possa ocorrer outras situações que não esperamos 

ou imaginamos. 

Sendo assim, a preocupação que nos foi apresentada em relação a um aluno 

que possivelmente não está sendo contemplado na estrutura educacional atual nos 

provocou a elaborarmos a Atividade 4, onde os participantes deveriam propor 

mudanças nesta estrutura que possibilitem a inclusão de todos os tipos de alunos. 

Esta atividade será apresentada na próxima seção. 
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CAPÍTULO 6  

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS – ATIVIDADE 4 E 

ENTREVISTAS 

 

 

Neste capítulo temos como objetivo apresentar, analisar e discutir os dados que 

foram coletados dos protocolos da Atividade 4 e das transcrições das entrevistas em 

grupo. 

 

6.1 Atividade 4 – Cenário para reflexão sobre educação matemática inclusiva 

Tipo III  

 

Esta atividade foi denominada como cenário para reflexão sobre matemática 

inclusiva Tipo III, pois para elaboração deste cenário, tomamos como base a resposta 

do participante Rodrigo a uma das questões da Atividade 1.  

 

Questão 9: Na sua opinião, quais os desafios encontrados para incluir alunos com deficiência 

nas turmas “regulares”? 

Rodrigo: O desafio encontrado para incluir alunos com deficiência nas turmas regulares é se 

adaptar às necessidades especiais do aluno para que consiga superar as dificuldades e possa 

conduzir as aulas da melhor maneira possível. 

 

Então, convidamos os participantes a imaginarem como seria uma sala de aula 

ou uma escola inclusiva, respondendo: o que seria necessário alterar nas estruturas 

escolares para que a escola se tornasse mais inclusiva ou quais as características 

que deveriam ter uma escola inclusiva? Estávamos esperando que eles falassem 

sobre avaliação, currículo, verbas, estrutura física, etc., ou seja, qualquer aspecto 

dentro e fora da sala de aula. Nosso objetivo era que os participantes refletissem sobre 

a colocação do Rodrigo no sentido proposto por Dainez e Smolka (2014). Para estes 

autores todos os alunos são diferentes e a escola deve incluir a todos, por isso, 

argumentam que a escola deve produzir “novas formas de participação da pessoa na 

sociedade” (DAINEZ; SMOLKA, 2014, p.1097). “Que novas formas são essas?” – era 

o que os licenciandos estavam sendo levados a imaginar para responder. 
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Os participantes foram divididos em grupos de 3 componentes para 

elaborarem, por escrito, suas respostas. O tempo disponível para esta elaboração foi 

de, aproximadamente, 1 hora e 30 minutos, o que equivale a duas aulas do curso. 

Não houve filmagem deste momento.  

Analisando os protocolos dos grupos, percebemos algumas categorias que 

emergiram das suas respostas e que foram designadas por: currículo, avaliação, 

organização escolar, organização em sala de aula, estrutura física, recursos materiais, 

recursos humanos, apoio às famílias e atividades extraclasse. Na tabela a seguir, 

apresentamos as respostas dos grupos. 
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Tabela 25 – Respostas dos grupos à Atividade 4 

                Grupos 
Categorias 

Grupo 1 – Márcia, Cleide e Fred Grupo 2 – Daise, Luna e Júlia Grupo 3 – Janaína, Rodrigo e Valter 

Recursos 
humanos 

 Cursos de capacitação para os 
professores para poder ajudar a 
lidar com alunos dentro de um 
contexto inclusivo. 

 Oferecer palestras sobre inclusão 
para pais, alunos, professores e 
demais funcionários da escola. 

 Monitores nos corredores para 
orientar quem precisar. 

 Professores capacitados a lidar 
com as necessidades específicas 
de cada aluno. 

 Salário adequado para garantir 
exclusividade e dedicação dos 
professores. 

 Monitores habilitados para auxiliar 
os professores em aula. 

 A presença de, no mínimo, 3 mediadores para uma turma 
com 30 alunos. 

 Professores, mediadores especializados, submetidos a 
estudo e preparo com crianças com deficiências em geral, 
voltado para o ensino-aprendizagem em matemática, 
mantendo a qualidade de ensino e aprendizagem de todos. 

Recursos 
materiais 

 Materiais adaptados que 
permitam trabalhar com todos os 
alunos ao mesmo tempo. 

 Oferecer material didático que 
auxiliem em diferentes 
deficiências. 

 Utilização de materiais concretos. 

 Uma das paredes, imaginamos ser uma “parede viva”, em que 
nela estivesse botões para cada figura sólida e que o mesmo 
ao ser acionado, dissesse o nome do sólido. Se o aluno 
dissesse as principais características do sólido, a parede 
liberava a figura geométrica nas suas 3 dimensões (base, 
altura e profundidade). Isso para alunos cegos, classificados 
como normais, com Síndrome de Down, que tenha pelo 
menos 1 braço e 1 mão. Para o cego especificamente haveria 
um teclado com leitura em braile para alunos que soubessem 
a leitura. Para o surdo, haveria um botão com leitura em braile 
e que ao ser acionado (para cada figura sólida) mostrasse as 
principais características do sólido acionado e destacando, se 
possível for, cada característica mostrada. 

Estrutura física  

 Rampas de acesso, elevadores, 
banheiros adaptados, mapas em 
braile, piso com guia tátil, 
autofalantes, aparelhos de TV, 
internet em todas as salas, sala 
de informática com computadores 
modernos. 

 Rampas, corrimão, elevador, 
portas e corredores largos, mesas 
adaptadas para cadeirante, placas 
com informações táteis, piso tátil. 

 Laboratório de informática com 
softwares acessíveis. 

 Ar condicionado, proporcionando um ambiente agradável 
para todos os alunos. 

 Uma sala grande (+/- 12x12), que tivesse mesas redondas 
tamanho médio com cadeiras proporcionais a essa mesa. 

 Teto com figuras sólidas, números romanos, numeral. 

 Uma outra parede com números cardinais, romanos, figuras 
sólidas para que os alunos cegos, surdos, mudo pudessem 
apalpar para o reconhecimento do seu formato. 

 Existência de um retroprojetor com quadro branco, parede 
branca ou tela para o retroprojetor ser projetado. 

 Caixa de som. 

 Salas bem iluminadas, coloridas (uma parede de cada cor). 
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 Paredes que não propaguem o som para a sala ao lado. 

 Um quadro interativo (ele é digital), projetado no quadro 
branco onde o aluno resolve atividades nele e em um mais 
tecnológico que reproduza som de aplausos (quando estiver 
certo), o som do pato (quando não estiver correto). 

Organização 
escolar 

 Aumento da carga horária para 6 
horas. 

 Turmas com menos alunos. 

 Os alunos deveriam entrar mais 
tarde na escola. Ex.: 9 horas. 

 Número de alunos por turma 
reduzido. 

-------- 

Gerenciamento 
de sala de aula 

---------- 
 Organizar trabalhos em grupo para 

cooperação entre os alunos. 
-------- 

Currículo ---------- 

 Currículo que priorize qualidade e 
não quantidade. 

 Contextualização dos conteúdos 
com o cotidiano. 

-------- 

Avaliação 
 As avaliações devem ser feitas 

também por observação. 
---------- -------- 

Apoio às famílias 

 Reuniões e palestras mensais 
para os responsáveis dos alunos 
a fim de conscientizá-los a 
respeito da educação em todos 
os sentidos e para aproximar os 
pais da escola. 

--------- ----------- 

Atividades 
extraclasse 

 Oferecer oficinas variadas que 
inclua os alunos: arte, jogos, 
esportes, brincadeiras. 

 Reforço escolar para os alunos. 

 Acompanhamento médico e 
psicológico. 

--------- ----------- 

Fonte: Acervo perssoal da autora
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As categorias nas quais todos os grupos deram sugestões foram: recursos 

humanos, recursos materiais e estrutura física. 

Em relação à categoria “recursos humanos”, todos os grupos comentaram 

sobre a formação do professor, que é uma preocupação dos participantes coerente 

com suas posições como futuros professores e também coerente com as demandas 

dos professores, que já atuam em sala de aula, em relação às dificuldades por eles 

identificadas no processo de inclusão escolar, como vimos nas pesquisas 

apresentadas no Capítulo 2.  

Entretanto, é importante destacar a resposta do Grupo 1 (Márcia, Cleide e Fred) 

que envolve os “demais funcionários da escola” no processo de inclusão. Este grupo 

demonstrou entender que a inclusão escolar ultrapassa os limites da sala de aula e 

as questões da formação apenas do professor. Todos os atores da educação devem 

estar envolvidos num processo participativo para que alcancemos uma educação mais 

inclusiva, não só no campo da matemática, mas de forma geral.  

Nesse momento, voltamos ao questionário inicial para relembrar as respostas 

das participantes Márcia e Cleide à pergunta nº 5 (O que você entende por educação 

inclusiva?). Márcia, na ocasião, respondeu: “Eu acho que educação inclusiva é uma 

forma de educar de modo que o aluno com necessidades especiais possa fazer parte 

das aulas e não ficar excluído” e a resposta da Cleide foi: “Educação inclusiva é uma 

forma de educar os alunos com necessidades especiais, de modo que eles possam 

aprender dentro da sala de aula junto aos outros alunos sem que eles se sintam 

excluídos”. Estas respostas talvez possam demonstrar que, para Márcia e Cleide, o 

processo de inclusão estava restrito à sala de aula, mas percebemos que este 

conceito foi ampliado, na presente atividade, alargando os limites deste processo. 

Em relação à categoria “recursos materiais”, os grupos retrataram o que foi 

desenvolvido no curso, pois, durante as atividades de pesquisa, foram apresentadas 

e utilizadas várias ferramentas: ferramentas para o ensino de área e perímetro de 

figuras geométricas usadas por alunos cegos na Atividade 1 (Figura 4 – p.67); o 

software GeoGebra usado na Atividade 2 (Capítulo 5) sobre simetria e os materiais 

manipulativos usados pelos participantes na Atividade 3 (Figura 7 – p.74-75) sobre 

volume de sólidos. Os Grupos 1 e 2 colocaram suas sugestões de modo geral, com a 

intenção de abranger todas as deficiências. Porém, destacamos as sugestões 

indicadas pelo Grupo 3 (Janaína, Rodrigo e Valter), que detalhou os recursos que 
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poderiam ter disponíveis numa sala de aula, de modo a tornar a matemática mais 

acessível a todos os alunos, até mesmo que especificando algumas deficiências.  

É possível associar a preocupação dos participantes com relação ao uso de 

ferramentas/materiais, que auxiliem o ensino e a aprendizagem dos alunos com ou 

sem deficiência, com o conceito de mediação de Vygotsky, que desenvolvemos 

durante o curso, considerando que as ferramentas sugeridas pelos licenciandos 

podem substituir outras que não são acessíveis aos alunos, permitindo, assim, 

diferentes práticas matemáticas. 

Além disso, voltando novamente ao questionário inicial, em sua pergunta n 8 

(Em sua opinião, as tecnologias (digitais ou não) podem auxiliar no ensino da 

Matemática, em especial no ensino da Geometria, tornando-a mais inclusiva? Se sim, 

de que maneira? Se não, qual seria o papel destes recursos na escola?), relembramos 

a resposta dada por Cleide: “Sim. De maneira a fazer com que os alunos com 

necessidades especiais compreendam os conteúdos matemáticos de maneira mais 

fácil”. Podemos observar que, nesta atividade, o grupo do qual Cleide faz parte não 

restringiu o benefício do uso das tecnologias aos alunos com deficiência. Este grupo 

considerou o uso das tecnologias benéfico para “todos os alunos ao mesmo tempo”, 

mostrando-nos indícios de que compreendeu que as ferramentas (materiais, 

semióticas e/ou sensoriais) quando usadas pelo professor, de forma adequada, 

podem possibilitar ao aprendiz (com ou sem deficiência) diferentes modos de pensar 

matematicamente, valorizando o caminho que este aprendiz acessa o conhecimento 

matemático, concordando com os argumentos de Vygotsky. 

Na categoria “estrutura física”, os grupos talvez não tivessem em mente a aula 

de matemática em si (exceto algumas considerações pontuadas pelo Grupo 3), mas 

a adequação do ambiente escolar de modo a favorecer a inclusão do aluno com 

deficiência neste contexto. A falta desta estrutura nas escolas já havia sido destacado 

pelos participantes nas respostas da Atividade 1, quando perguntamos “Na sua 

opinião, quais os desafios encontrados para incluir alunos com deficiência nas turmas 

‘regulares’?”, e pode demonstrar que eles entenderam que todo o ambiente escolar 

deve ser planejado com o objetivo de proporcionar a efetiva inclusão do aluno com 

deficiência, tendo também a consciência que, para que ocorram as mudanças 

almejadas, é preciso investimento dos setores público e privado. 
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Em relação à categoria “organização escolar”, dois grupos apresentaram 

sugestões relativas ao número de alunos por turma. Notamos uma diferença nesta 

atividade em comparação às considerações levantadas na Atividade 1, quando 

discutimos a questão: “Na sua opinião, quais os desafios encontrados para incluir 

alunos com deficiência nas turmas ‘regulares’?”. Na Atividade 1, as preocupações com 

o número de alunos por turma estavam associadas a “atenção especial” que o 

professor deveria dispensar aos alunos com deficiência incluídos em uma sala de 

aula. Nesta atividade, entretanto, os participantes não fizeram essa associação, talvez 

por terem refletido que todo o aluno (e não apenas aquele com deficiência) precisa de 

uma “atenção especial”, porque cada um tem um tempo de aprendizagem diferente. 

Em ambos os casos, eles deram indícios de uma reflexão crítica, de acordo com os 

pressupostos de Zeichner, analisando “os dilemas que se colocam na sua atividade” 

e estando atentos “aos contextos culturais e institucionais” (ZEICHNER; LISTON, 

1996 apud OLIVEIRA; SERRAZINA, 2002, p.36). 

Podemos notar ainda que dentre as categorias que emergiram das respostas 

dos grupos, nem todas foram desenvolvidas, de forma explícita, durante o curso. São 

elas: currículo, avaliação, gerenciamento de sala de aula, apoio às famílias e 

atividades extraclasse. No entanto, é importante destacar que estas foram abordadas 

por, pelo menos, um dos grupos. A exceção é a categoria “gerenciamento de sala de 

aula”, pois as três atividades anteriores, que foram também realizadas em grupo, 

focaram a cooperação entre seus componentes e este aspecto foi destacado pelo 

Grupo 2, quando relatou “Organizar trabalhos em grupo para cooperação entre os 

alunos”. É possível que os componentes deste grupo tenham compreendido que a 

interação entre os alunos e entre o professor e o aluno, que usa a linguagem (verbal, 

gestual e/ou escrita) como uma ferramenta mediadora, pode proporcionar o acesso 

ao conhecimento matemático, atendendo aos pressupostos de Vygotsky. 

Considerando o que foi exposto aqui, acreditamos que este cenário para 

reflexão atingiu seu objetivo. Os dados mostraram que os participantes entenderam 

que numa sala de aula existem diferentes tipos de alunos e que a escola deve incluir 

a todos, apresentando sugestões que podem ser consideradas como mais 

alcançáveis e plausíveis dentro do sistema escolar brasileiro vigente. 
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6.2 Entrevistas  

 

As entrevistas foram realizadas ao final do curso, com os participantes divididos 

em grupos de três componentes, por considerarmos que obteríamos maior 

participação dos mesmos. O Grupo 1 foi composto por Márcia, Rodrigo e Cleide; o 

Grupo 2, por Janaína, Luna e Fred; e do Grupo 3 participaram Júlia, Valter e Daise. 

Todas as entrevistas ocorreram em um único dia e foram gravadas em vídeo, 

perfazendo um total de aproximadamente 1 hora e 25 minutos. A transcrição destas 

entrevistas está no Apêndice N. 

A entrevista foi estruturada da seguinte forma. A primeira parte, composta por 

duas questões, era concernente à época em que os participantes estavam na 

educação básica e sua relação com a geometria. A segunda parte, composta por sete 

questões, era referente à formação inicial e às experiências vividas durante o curso 

em que se deu a presente pesquisa. A terceira e última parte, composta por uma 

questão, era relacionado às expectativas quanto ao seu futuro como professor de 

matemática. No quadro abaixo, encontram-se as perguntas feitas durante a entrevista.  
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Quadro 42 – Perguntas feitas nas entrevistas com os participantes 

 

As perguntas dessa entrevista foram pensadas com o objetivo de favorecer a 

reflexão acerca do uso de ferramentas mediadoras na aprendizagem matemática, 

considerando as experiências dos participantes durante sua vida escolar, o que eles 

vivenciaram e fizeram durante o curso e as reflexões que fizeram para o futuro. Sendo 

assim, vamos analisar as respostas dadas a cada uma das perguntas. 

Em relação à pergunta nº 1, dos nove participantes, seis (Márcia, Cleide, 

Rodrigo, Luna, Júlia e Fred) declararam explicitamente que não tiveram os conteúdos 

de geometria em quase todos os anos escolares do ensino fundamental e médio. 

Dentre estes, Márcia e Fred afirmaram que nunca se sentiram excluídos em relação 

à matemática e sempre gostaram desta disciplina. Rodrigo, apesar de ter enfrentado 

dificuldades no ensino médio, por não ter acesso ao livro didático, devido a sua 

ENTREVISTA EM GRUPO 
 
LEMBRANDO DA ÉPOCA EM QUE VOCÊS ESTAVAM NA ESCOLA... 
 

1) Como era sua relação com a geometria na educação básica? Em algum momento desta 
época você se sentiu excluído da Matemática?  
 

2) Você considera que os métodos de ensino de seus professores, naquela época, 
respeitavam as diferenças de aprendizagem dos alunos? Como eram as suas aulas, os 
métodos que utilizavam etc.? Dê exemplos. 

 
PENSANDO NA ÉPOCA ATUAL ... 

3) Em geral, você tem recebido alguma orientação na sua formação inicial para trabalhar com 
alunos que apresentem diferentes dificuldades? Se sim, como tem sido essa formação?  
 

4) Hoje, o que você entende por educação inclusiva? 
 

5) O que você aprendeu com as atividades desenvolvidas nesse curso? 
 

6) Você acha que essas aprendizagens podem ajudar a vocês a ensinar matemática, 
especificamente geometria, na escola básica? De que forma?   
 

7) Você acha que as atividades trabalhadas em nossas aulas poderão ser usadas por você 
futuramente? Dê algum exemplo. 
 

8) Você acredita que todos os alunos aprendem Matemática da mesma forma? De que 
maneira podemos tentar dar conta dessas diferenças? 
 

9) O que você acha que mudou na sua relação com a matemática escolar desde a época que 
você foi aluno da escola até agora como professor em formação?  
 
E O FUTURO... 

10) Em geral, quais são as suas expectativas em relação as suas futuras práticas matemáticas? 
Você deseja ser professor? 
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condição financeira, lembrou que sua professora o ajudava a superar estas 

dificuldades, então não se sentiu excluído. Valter e Daise, que tiveram geometria em 

todos os anos escolares, disseram que nunca tiveram a sensação de exclusão em 

relação a esta disciplina, por gostarem desta área e por terem acesso aos seus 

conteúdos durante toda sua vida escolar. Júlia não foi clara sobre esse sentimento de 

exclusão. 

Entretanto, Janaína afirmou sentir-se excluída quando não compreendia bem 

certos conteúdos e “não tinha ninguém para me ajudar, estava sozinha” (Apêndice N 

– Trecho 66). Luna, por sua vez, revelou que sentiu-se excluída porque a turma da 

qual participava na época não recebeu aulas de geometria: “[...], nós acabamos sendo 

excluídos por não ter aula de geometria, porque minha turma passou muito tempo 

sem aula de geometria. Então nós fomos excluídos” (Apêndice N – Trecho 70). Além 

disso, Luna declarou que sempre gostou de matemática, “mas não gostava de 

geometria” (Apêndice N – Trecho 70). 

No que se refere à pergunta nº2 (Você considera que os métodos de ensino de 

seus professores, naquela época, respeitavam as diferenças de aprendizagem dos 

alunos? Como eram as suas aulas, os métodos que utilizavam etc.? Dê exemplos), 

os participantes identificaram seus professores como: “bastante atenciosa e me 

ajudou bastante” (Rodrigo; Apêndice N – Trecho 9); “os melhores professores que 

você pode imaginar” (Fred; Apêndice N – Trecho 71); “ele ia explicando e fazia você 

sentir aquilo” (Júlia; Apêndice N – Trecho 125); “quando não conseguiam (entender), 

ela mudava um jeito de ensinar, buscava outros métodos para ensinar” (Valter; 

Apêndice N – Trecho 127). Mas também eles apontaram alguns professores que não 

contribuíram para sua aprendizagem matemática: “acho que o método dele era o que 

ele sabia fazer. [...] Acho que ele estava preocupado em passar o conteúdo” (Márcia; 

Apêndice N – Trecho 7); “ele não estava nem aí se o aluno tinha dúvida ou se tinha 

alguma deficiência, [...] Ele simplesmente passava o conteúdo” (Fred; Apêndice N – 

Trecho 71); “era pura memorização” (Luna; Apêndice N – Trecho 72); “o professor 

passava o conteúdo, era um método mais técnico mesmo” (Janaína; Apêndice N – 

Trecho 73); “ela não tinha controle da turma” (Júlia; Apêndice N – Trecho 125); 

“deixava a turma (solta)” (Valter; Apêndice N – Trecho 127).  

Vale destacar a resposta da Cleide que, além de citar o uso de livro didático e 

a quantidade demasiada de exercício, mencionou que seu professor não usava 
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“material concreto pra gente observar como funciona” (Apêndice N – Trecho 8). Talvez 

por ter afirmado na resposta à primeira pergunta dessa entrevista que tem dificuldade 

de aprendizagem em geometria, Cleide considere o uso de material concreto 

importante para o melhor desenvolvimento do pensamento geométrico. 

É interessante notar como as práticas do professor marcam a vida de um aluno. 

Todos os participantes lembraram de, pelo menos, dois professores que tiveram 

durante o período da educação básica e as consequências que as atitudes desses 

professores tiveram em suas próprias vidas. Portanto, ao refletirem sobre as práticas 

de seus professores, os participantes puderam tomar consciência das consequências 

que estas práticas tiveram em sua vida escolar, o que pode estar associado ao tipo 

de reflexão que preconiza Zeichner, mesmo que não seja uma reflexão sobre sua 

própria prática:  

 

A segunda atitude, de responsabilidade, implica a ponderação cuidadosa das 
consequências de uma determinada acção. [...] esta atitude de 
responsabilidade implica que cada um reflicta sobre, pelo menos, três tipos 
de consequências do seu ensino: consequências pessoais – os efeitos do 
seu ensino nos auto-conceitos dos alunos; consequências acadêmicas – 
efeitos do seu ensino no desenvolvimento intelectual dos alunos; 
consequências sociais e políticas – os efeitos do seu ensino na vida dos 
alunos. (ZEICHNER, 1993, p.19) 

 

 

Quanto à pergunta nº 3 (Em geral, você tem recebido alguma orientação na sua 

formação inicial para trabalhar com alunos que apresentem diferentes dificuldades? 

Se sim, como tem sido essa formação?), dos nove participantes, três declararam que 

receberam algum tipo de orientação na sua formação sobre o trabalho com alunos 

que apresentem diferentes dificuldades. Cleide cursou a disciplina optativa “Educação 

Inclusiva” e Fred relatou que recebeu essa orientação na disciplina “Psicologia da 

Educação” e durante uma conversar informal com uma professora do quadro docente 

da universidade onde foi realizada essa pesquisa. Luna, por sua vez, destacou a 

participação em um projeto que estava relacionado com Etnomatemática, onde 

pesquisou sobre o uso de “jogos e materiais diferentes para ensinar os alunos, para 

despertar a motivação deles” (Apêndice N – Trecho 76). Os demais participantes 

(Márcia, Rodrigo, Janaína, Júlia, Daise e Valter) declararam não terem recebido 

nenhuma orientação, além da disciplina em que ocorreu essa pesquisa. Percebemos 
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o quanto precisa ser melhorado nos cursos de formação inicial para que alcancemos 

uma educação matemática mais inclusiva. 

A pergunta nº 4 (Hoje, o que você entende por educação inclusiva?), que 

também faz parte do questionário inicial, foi colocada nesta entrevista com o objetivo 

dos participantes refletirem sobre educação inclusiva, após a participação nas 

atividades integrantes desta pesquisa. Sendo assim, apresentamos na tabela abaixo 

as respostas dadas pelos participantes nas duas situações, questionário inicial e 

entrevista. 

 

Tabela 26 – Comparação entre as respostas dos participantes no questionário inicial e na 
entrevista ao final do curso 

PARTICIPANTES 
QUESTIONÁRIO INICIAL ENTREVISTA 

5) O que você entende por educação 
inclusiva? 

4) Hoje, o que você entende por 
educação inclusiva? 

Cleide Educação inclusiva é uma forma de 
educar os alunos com necessidades 
especiais de modo que eles possam 
aprender dentro da sala de aula junto aos 
outros alunos sem que eles se sintam 
excluídos. 

Garantir o acesso e permanência na 
escola também. Porque não adianta o 
aluno estar lá (na escola), mas ele não 
aprender. [...]  

Daise É quando não é necessária a separação 
de alunos com deficiência e sem 
deficiência. 

Eu entendo incluído geral, não só aluno 
com deficiência. Você pode usar métodos 
tanto para uns e como para outros de 
forma a chegar ao desenvolvimento do 
aluno na melhor forma que ele consiga. 

Fred  Método de ensino que abrange a turma 
sem distinguir um do doutro, onde todos 
têm recurso para obter o mesmo 
resultado. 

Educação Inclusiva, no meu ponto de 
vista, é quando o professor tem um 
objetivo naquele momento e não importa 
quais meios ele utilize, para quais 
diferenças sejam apresentadas, a 
diversidade, ele vai conseguir chegar 
naquele objetivo. 

Janaína Fazer com que todos os alunos com 
deficiência ou não, sejam inseridos no 
assunto que está se abordando de tal 
forma que todos entendam e aprendam o 
que se deseja ensinar. 

Eu acredito que seja uma forma de você 
ensinar, no nosso caso, a geometria ou a 
matemática, que utilize métodos, talvez 
não os mesmos para todos os alunos, 
mas que façam com que todos venham 
aprender aquele conteúdo. 

Júlia Entendo como uma educação que busca 
ensinar a todos independente de suas 
limitações. 

Independente se você tem uma 
deficiência física ou se você não tem 
deficiência nenhuma, eu acho que 
ninguém é igual a ninguém. Até quem não 
tem “deficiência” pode ter uma dificuldade 
em aprender uma determinada disciplina. 

Luna Vejo a educação inclusiva como uma 
educação que utilize ferramentas e meios 
que facilite o aprendizado dos alunos 
sejam eles portadores de alguma 
deficiência ou não, que trabalhe com 
atenção as dificuldades existentes nos 
alunos. 

Educação Inclusiva deve-se haver o 
respeito ao conhecimento que o aluno 
tem, porque o que a gente vê nas salas 
onde tem alunos com deficiência ou que 
são diferentes, é usado um método para 
ensinar e pronto. [...] Muitas vezes ele (o 
aluno) sabe fazer, só que ele vai encontrar 
outro caminho para fazer aquilo. 
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Márcia Eu acho que educação inclusiva é uma 
forma de educar de modo que o aluno 
com necessidades especiais possa fazer 
parte das aulas e não ficar excluído. 

Eu acho que é você conseguir fazer com 
que o aluno que tenha necessidade 
especial, independente de qual seja, faça 
parte daquele círculo também de 
conhecimento, não só ele está ali 
socialmente incluído, mas acho que 
inclusão é muito mais do que social, é 
você dar, de uma certa forma, ajudar o 
aluno a ser mais capaz ainda de atingir o 
objetivo ou aprender alguma coisa. 

Rodrigo 

Não respondeu ao questionário 

Eu vejo como... é realmente trazer o aluno 
para que ele consiga participar das 
atividades de ensino e não se sentir 
diferenciado em relação aos outros, seja 
qual for a sua dificuldade, a sua 
necessidade especial. 

Valter Inclusão de pessoas com necessidades 
especiais, distúrbio neurológico, entre 
outros, em sala de aula, ou seja, em sala 
de aula, mas que seja um método para 
que esse aluno “especial” aprenda. 

Eu entendo que, além de ser inclusão do 
aluno com deficiência, mas é ... mesmo 
numa turma “normal”, existe ou tem 
exclusão de certos alunos. Então, eu acho 
que a inclusão inclui geral mesmo. Aluno 
com deficiência também, de modo que a 
inclusão é geral. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Podemos observar que, nas respostas dadas à pergunta nº 4 da entrevista, 

quase todos os participantes não fizeram distinção entre alunos com ou sem 

deficiência ao definirem educação inclusiva, e este já era o posicionamento de alguns, 

como Daise, Fred, Janaína e Júlia, ao responderem o questionário inicial. 

Vamos destacar as respostas dos participantes Cleide, Márcia e Valter. No 

questionário inicial, Cleide, Márcia e Valter relacionaram educação inclusiva com o 

ensino e a aprendizagem de alunos com deficiência, mas na entrevista percebemos 

uma mudança na concepção deles. Cleide fez referência ao acesso e permanência 

na escola, focando a aprendizagem do aluno, sem fazer menção à alguma deficiência. 

Márcia, ao final de sua fala, destaca também a aprendizagem do aluno, sem 

especificar se tem ou não uma deficiência. Valter ampliou, explicitamente, seu 

conceito de educação inclusiva ao afirmar que “a inclusão inclui geral mesmo”, além 

de acrescentar que “mesmo numa turma ‘normal’, existe ou tem exclusão de certos 

alunos”. Entendemos que a participação nos cenários de reflexão, propostos nesta 

pesquisa, pode ter contribuído para essa mudança de concepção em relação à 

educação inclusiva. 

Destacamos ainda a resposta da participante Luna. Ao afirmar que para haver 

educação inclusiva o professor deve lançar mão de várias metodologias de ensino, 

talvez ela estivesse se referindo às “ferramentas e meios que facilite o aprendizado 
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dos alunos”, citadas na sua resposta ao questionário inicial. No entanto, ao final da 

sua fala, Luna defende sua opinião em relação a estas ferramentas: “Muitas vezes ele 

(o aluno) sabe fazer, só que ele vai encontrar outro caminho para fazer aquilo”, que 

pode estar relacionado com os pressupostos teóricos de Vygotsky, desenvolvidos 

durante a pesquisa: 

 

[...] sempre e sob todas as circunstâncias o desenvolvimento complicado por 
um defeito é um processo criador (orgânico e psicológico) de construção e 
reconstrução da personalidade da criança, com base na reorganização de 
todas as funções de readaptação, da formação de novos processos, ou seja, 
superestruturados, substituidores e equilibradores, que são gerados pelo 
defeito, e do surgimento de novos caminhos de acesso para o 
desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1997b, p. 16 – Tradução nossa; grifo nosso) 

  

 

No que se refere à pergunta nº 5 (O que você aprendeu com as atividades 

desenvolvidas nesse curso?), encontramos respostas muito interessantes e 

relacionamos abaixo os trechos importantes da resposta de cada participante 

(Apêndice N). 

 

27 Cleide: [...] pensar nas formas de trabalhar com o aluno deficiente e vi que não é tão 
fácil assim. [...] Impossível não é. [...] Imagina uma sala com 40 alunos, você conseguir 
criar atividade que vai envolver todos ao mesmo tempo, sem excluir um ou outro? 

 
30 Márcia: Eu aprendi como mostrar e a lidar com a inclusão, pensar talvez em como o 

aluno pensaria. Acho que isso foi uma coisa que a gente fez muito aqui: pensar em 
outras formas para passar o conhecimento. 

 
31 Rodrigo: [...] a importância de você saber de várias formas como abordar aquele 

assunto, como mostrar de várias maneiras diferentes o assunto ao aluno, seja ele 
vidente ou com necessidade especial. 

 
84 Fred: Eu aprendi que a gente tem que se adaptar [...]a respeitar o espaço do próximo 

e a diferença do próximo. [...] Então a principal coisa que eu aprendi, que eu absorvi do 
curso, foi respeitar o momento de fala do próximo e o espaço do próximo e tentar 
entender aquilo, não simplesmente ouvir. Escutar, refletir sobre aquilo e problematizar. 

 
85 Janaína: Eu aprendi que a gente aprende muito com as experiências do outro, que 

você se surpreende. E que a gente não precisa ter medo da geometria [...]. 
 
86 Luna: Eu aprendi que a gente tem que ter certeza do que a gente gosta. [...] E você 

tem que ter a humildade de saber que você também vai aprender com o seu aluno. E 
eu acho que o principal é isso: não se acomodar quando a gente chegar lá e procurar 
sempre fazer algo que possa ajudar eles. Não só na questão de incluir o aluno com 
algum tipo de deficiência física, mas principalmente tem muitos alunos com deficiência 
na matemática. 

 
142 Júlia: Nossas conversas no geral, me fizeram ver um outro lado também. [...] Eu acho 

muito interessante essa oportunidade que a gente teve de não só ver pesquisas, de 
trabalhar, mas de conversar mesmo, de ter isso aqui, uma troca de ideias, troca de 
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informações. [...] acho que comecei a gostar mais de geometria. [...] foi passado como 
seria estar em uma sala de aula.  
 

143 Valter: [...] foram muito importantes essas atividades simulando a deficiência para a 
gente ver o outro lado, como seria você ensinar para um aluno cego, ou que não tem 
as mãos, apesar de eu ter dificuldade de passar as informações, de me comunicar. 

 
145 Daise: Essa disciplina é uma das poucas que realmente quando a gente for lecionar, a 

gente vai usar no (ensino) médio e fundamental. [...] Em relação à inclusão, eu não 
defini se é ou não possível fazer realmente a inclusão. Por isso, eu acho que é bom ter 
oficinas e discutir mais. [...] É definir no sentido de ser viável fazer inclusão ou não. A 
gente quer, é lógico. Mas será que realmente isso é bom para eles? Não é só pelo 
direito, mas (analisar) se vai ser bom para eles. 

 

 

Analisando estas respostas, podemos perceber a emergência de algumas 

categorias: Valorização e Sensibilidade; Ressignificação do ensino e da 

aprendizagem; Limitações institucionais. 

Na categoria “Valorização e Sensibilidade”, os participantes indicaram valorizar 

e se sensibilizar com as particularidades do aluno com ou sem deficiência e como eles 

encararam os caminhos alternativos resultantes da restrição imposta de comunicação 

durante as tarefas realizadas. Os exemplos desta categoria estão na tabela abaixo. 

 

Tabela 27 – Exemplos da categoria “Valorização e Sensibilidade” 

Categoria “Valorização e Sensibilidade” 

Participantes Trecho da resposta 

Márcia “[...] pensar talvez em como o aluno pensaria [...]” 

Fred “[...] a respeitar o espaço do próximo e a diferença do próximo [...]” 

Janaína “[...] a gente aprende muito com as experiências do outro [...]” 

Luna “[...] saber que você também vai aprender com o seu aluno [...]” 

Júlia “[...] ver um outro lado também [...]” 

Valter “[...] muito importantes essas atividades simulando a deficiência para a gente ver o 
outro lado [...]” 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Acreditamos que a participação nas tarefas propostas proporcionou aos 

participantes a oportunidade para identificar as “formas de pensar, observar, agir e 

interagir na aula de matemática” (HEALY; POWELL, 2013, p.90) dos alunos que usam 

outras ferramentas para acessar o conhecimento, porque eles mesmos (os 

participantes) experimentaram fazer matemática usando diferentes recursos ou 

ferramentas que estão acostumados a usar. E esta experiência também pode ter 

provocado o surgimento da próxima categoria. 
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Na categoria “Ressignificação do ensino e da aprendizagem”, temos evidências 

nas respostas dos participantes de uma possível reconsideração sobre estratégias 

matemáticas diversificadas e práticas pretendidas após o envolvimento nas tarefas. 

Os exemplos desta categoria estão na tabela abaixo. 

 

Tabela 28 – Exemplos da categoria “Ressignificação do ensino e da aprendizagem” 

Categoria “Ressignificação do ensino e da aprendizagem” 

Participantes Trecho da resposta 

Cleide “[...] pensar nas formas de trabalhar com o aluno deficiente [...]” 

Márcia “[...] pensar em outras formas para passar o conhecimento [...]” 

Rodrigo “[...] a importância de você saber de várias formas como abordar aquele assunto [...]” 

Júlia “[...] foi passado como seria estar em uma sala de aula [...]” 

Daise “Essa disciplina é uma das poucas que realmente quando a gente for lecionar, a gente 
vai usar no (ensino) médio e fundamental”. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

As atividades desenvolvidas nesta pesquisa apresentaram ferramentas que 

substituíram algum canal de comunicação e/ou sensorial que estava artificial e 

temporariamente interrompido, pois pretendíamos que os futuros professores 

refletissem sobre as diferentes formas que alunos com ou sem deficiência acessam o 

conhecimento matemático ou fazem matemática.  

Essas ferramentas foram planejadas para serem usadas com alunos com 

deficiência, mas, se observarmos as respostas dos participantes, com exceção da 

Cleide, eles não fizeram referência a este tipo de aluno. É provável que tenham 

compreendido que a possibilidade do uso de ferramentas (materiais, sensoriais e/ou 

semióticas) favorece também o desenvolvimento do aprendiz com dificuldade de 

aprendizagem matemática. 

Na categoria “Possibilidades e Limitações institucionais”, os participantes 

identificaram possíveis limitações institucionais podem dificultar o ensino e a 

aprendizagem dos alunos incluídos. Na tabela abaixo, apresentamos os exemplos 

desta categoria. 
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Tabela 29 – Exemplos da categoria “Limitações institucionais” 

Categoria “Limitações institucionais” 

Participantes Trecho da resposta 

Cleide “[...] vi que não é tão fácil assim. [...] Impossível não é. [...] Imagina uma sala com 
40 alunos, você conseguir criar atividade que vai envolver todos ao mesmo 
tempo, sem excluir um ou outro? 

Daise “Em relação à inclusão, eu não defini se é ou não possível fazer realmente a 
inclusão. [...] É definir no sentido de ser viável fazer inclusão ou não. A gente 
quer, é lógico. Mas será que realmente isso é bom para eles? Não é só pelo 
direito, mas (analisar) se vai ser bom para eles. 

Fonte: Acervo perssoal da autora 

 

Cleide e Daise parecem demonstrar preocupação com o contexto social e 

institucional no qual ocorre a inclusão. Isto talvez evidencie a reflexão defendida por 

Zeichner, uma reflexão que enfatiza “os propósitos do ensino, assim como os meios 

de ensino que incluam a atenção às condições sociais da educação escolar, bem 

como do magistério” (ZEICHNER, 2008, p.544). Nesta pesquisa focamos somente na 

formação do professor de matemática na perspectiva da inclusão, mas existem outros 

aspectos importantes que ainda precisam ser discutidos para termos uma educação 

mais inclusiva, tais como currículo, avaliação e investimentos em recursos humanos 

e materiais. Temos ainda um longo caminho a trilhar rumo a inclusão. 

Em relação à pergunta nº 6 (Você acha que essas aprendizagens podem ajudar 

a vocês a ensinar matemática, especificamente geometria, na escola básica? De que 

forma?), todos os participantes concordaram que as aprendizagens que tiveram 

durante a pesquisa os ajudarão quando estiverem atuando como professores. 

Entretanto, as justificativas apresentadas por eles, também podem ser classificadas 

conforme as categorias definidas anteriormente. 

Na resposta da Júlia, ela destacou a preocupação que o professor deve ter em 

como o aluno entende sobre um determinado conteúdo, “independente se ele é 

deficiente ou não. E você se colocar no lugar do outro é muito difícil” (Apêndice N – 

Trecho 152). Fred também ressaltou esse aspecto ao afirmar que “é preciso ouvir o 

aluno, [...] respeitar o que o outro tem a dizer” (Apêndice N – Trecho 88). Acreditamos 

que estas duas respostas são exemplos da categoria “Valorização e Sensibilidade”. 

Daise, por sua vez, ao justificar sua posição, afirmou: A gente viu que tem vários 

métodos para ensinar vários conceitos diferentes. [...] Você tem outras possibilidades. 

[...] O que eu achei interessante da disciplina foi isso: as várias formas para gente 

ensinar.” (Apêndice N – Trechos 153, 155), dando destaque para as ferramentas 
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usadas durante a pesquisa. Este aspecto também foi ressaltado por Janaína: “[...] 

Porque nessa disciplina a gente usou métodos diferenciados, [...] porque a gente vai 

ter que pensar em outro meio de fazer, [...]” (Apêndice N – Trecho 87). Luna foi outra 

participante que destacou este aspecto, ao declarar: [...] o professor vai arrumar tempo 

de preparar, [...], ele vai procurar fazer um material diferente, para tentar atingir isso 

com os alunos, para aqueles que não tem facilidade de entender logo de primeira 

(Apêndice N – Trecho 89). Por fim, Rodrigo enfatizou, principalmente, o uso de 

softwares no ensino de geometria: 

 

[...] oportunidade de abordar, de várias formas, determinado assunto e a importância 
de usar a tecnologia. [...] existem vários programas nos celulares que poderiam, não 
só o GeoGebra, que poderiam ser usados como ferramentas alternativas para poder 
ensinar a geometria (Apêndice N – Trecho 35). 

 

Observamos que os posicionamentos de Daise, Janaína, Luna e Rodrigo 

podem ser considerados como exemplos da categoria “Ressignificação do ensino e 

da aprendizagem”, pois apontam para o uso de estratégias e práticas matemáticas 

diversificadas. 

No entanto, Luna, em sua resposta, também refletiu sobre o contexto 

institucional em que atuará como professora: “Eu sei que na prática isso é muito difícil, 

porque tem a questão do currículo que você tem que cumprir” (Apêndice N – Trecho 

89). Além desta participante, Márcia também evidenciou este aspecto e, ao considerar 

que durante o curso foi utilizado o software GeoGebra, ela ponderou:  

 

[...] na nossa realidade, o GeoGebra não se enquadra muito, porque as escolas não 
têm computadores ou são de difícil acesso. [...] Eu gostei de aprender mais a mexer 
nele, porque eu consegui aprender a manipular as ferramentas, mas pra gente 
ensinar, na realidade atual, eu acho que talvez a gente não consiga muito usar. Se 
eu for para uma escola informatizada, legal, dá para usar bastante, mas na realidade 
não dá, entendeu? [...] Daí, a gente mexeu com o GeoGebra, mas e de modo 
concreto, sem o GeoGebra. Quais métodos eu poderia utilizar? (Apêndice N – 
Trechos 32, 34) 

 

 

Vemos que ambas colocações podem ser exemplos da categoria “Limitações 

institucionais”, pois as participantes pontuaram aspectos que podem impedir ou 

dificultar o uso de ferramentas que proporcionem um maior aprendizado, devido às 

restrições impostas pelo sistema educacional vigente. 
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Na pergunta nº 7 (Você acha que as atividades trabalhadas em nossas aulas 

poderão ser usadas por você futuramente? Dê algum exemplo), Daise, Júlia, Valter, 

Cleide e Rodrigo responderam que era possível trabalhar todas as atividades 

desenvolvidas na pesquisa, enquanto para Janaína e Luna, as atividades deveriam 

passar por modificações a depender “da turma, dos alunos que você vai ter, de todo 

esse contexto” (Apêndice N – Trecho 96). Fred respondeu que nem todas as 

atividades poderiam ser aplicadas futuramente por ele, pois dependeria da estrutura 

da escola. Ele deu como exemplo a atividade desenvolvida com o GeoGebra. 

 

Vamos supor que você vai aplicar o GeoGebra (trecho inaudível), você não 
consegue fazer isso numa turma para todos os alunos, porque não tem computador 
para todos. Hoje em dia, você não tem, pelo menos, não no Brasil. Se você for 
construir sólidos, você consegue. Porque? Porque a matéria prima do material que 
você precisa é de mais fácil acesso (Apêndice N – Trecho 101). 

 

Márcia, apesar de reconhecer que os temas desenvolvidos na pesquisa podem 

ser trabalhados por ela posteriormente, também mencionou a estrutura escolar como 

elemento que pode impedir o uso de alguns recursos. 

 

A gente com o concreto pode trabalhar numa escola com recursos, numa escola 
sem recursos e o material concreto você também pode trabalhar com aluno 
deficiente. Então é uma coisa que serve para tudo, não discrimina ninguém. O 
GeoGebra exclui o aluno com deficiência visual (Apêndice N – Trecho 49).  

 

As respostas de Fred e Márcia podem ser consideradas como exemplos da 

categoria “Limitações institucionais”, pois eles levantaram questões pertinentes e reais 

do sistema escolar brasileiro que talvez tenham conhecido durante sua vida escolar 

ou durante o período de estágio curricular na sua formação inicial. 

Ainda em relação a pergunta nº 7, queremos destacar dois aspectos das 

atividades desenvolvidas na pesquisa citados por alguns participantes. O primeiro 

aspecto é que tais atividades poderiam ser usadas tanto com alunos com deficiência 

como com alunos considerados “normais”. 

 

47 Cleide: Porque essa (atividade) da homotetia9 também daria para trabalhar com (aluno) 
vidente. 
 

                                                             
9 A atividade da Homotetia a que se refere a participantes foi desenvolvida por seu grupo no trabalho 
final da disciplina. Esta atividade não foi analisada como dado desta pesquisa. 
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48 Rodrigo: Isso que eu ia falar agora. Essa atividade (da homotetia), por exemplo, pode 
ser trabalhada numa sala de aula, mesmo que não tenha aluno com necessidades 
especiais. 
 

49 Márcia: É isso que eu estou falando. A gente com o concreto pode trabalhar numa 
escola com recursos, numa escola sem recursos e o material concreto você também 
pode trabalhar com aluno deficiente. 
 

159 Valter: Então, eu acredito que todas aquelas (atividades) são válidas para você aplicar, 
até mesmo para alunos que não são deficientes. 
 

161 Daise: Em todas as atividades, no final, você perguntava quais as dificuldades que nós 
encontramos com a sua “deficiência” (restrição) e se você não fosse (ou não tivesse a 
restrição). Então, tudo o que você está usando para o aluno deficiente, você pode usar. 
 

 

Este aspecto corrobora com a forma como entendemos as atividades, pois 

ainda que estas tenham sido planejadas considerando as características e 

necessidades de um aluno com deficiência, acreditamos que podem favorecer a 

aprendizagem de qualquer aluno. 

O segundo aspecto a ser destacado foi citado por Júlia em sua resposta. 

 

Eu não sei dizer o que especificamente a gente vai usar. Até porque quando eu me 
imagino numa sala de aula, eu acho que vou ter que me reinventar ou estar me 
reinventando. [...] Então eu acho que sim, mas o principal da disciplina que eu 
peguei para mim é: se você quiser, não existe turma com problema que você não 
pode dar o seu melhor. Se você tiver afim de procurar, de pesquisar, você acha mil 
e umas maneiras de ensinar aquilo e uma delas, com certeza, vai te ajudar muito, 
independente do aluno que você tenha. Lógico que você vai olhar a sua turma e ver 
o que se identifica mais. Eu gostei disso, pois faz você pensar [...] (Apêndice N – 
Trecho 158). 

 

É interessante notar, no posicionamento da Júlia, a importância dada à reflexão 

e à pesquisa para tomada de decisão em relação a sua futura atuação em sala de 

aula, considerando a diversidade dos seus futuros alunos. Este posicionamento pode 

ser uma evidência da ligação da reflexão docente com a luta por justiça social, 

estabelecida por Zeichner (2008), que vai além do conhecimento de conteúdo a ser 

ensinado e do conhecimento pedagógico que favoreça a compreensão deste 

conteúdo pelos aprendizes. 

Em relação a pergunta nº 8 (Você acredita que todos os alunos aprendem 

Matemática da mesma forma? De que maneira podemos tentar dar conta dessas 

diferenças?), todos os participantes concordaram que a aprendizagem matemática 

pode ocorrer de forma diferente entre os alunos e deram sugestões de como dar conta 

dessas diferenças (Apêndice N). 
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53 Rodrigo: [...] É aí que entra o uso das ferramentas tecnológicas para ele aprender. 
Pode usar o computador ou mesmo o celular para ele poder aprender o conteúdo. Ou 
seja, quanto mais diversificado for a forma, mais fácil do aluno aprender. [...] 
 

55 Márcia: [...] Eu acho que falta também muito é toda a escola ter um projeto de reforço 
entre os alunos mesmo. As crianças poderiam ter mais oportunidade de ajudar um ao 
outro. É aquela questão da linguagem. [...] ali é a oportunidade de compartilhar, 
aprender a se comunicar de outras formas. 
 

112 Fred: Os exemplos que você for usar tem que ser algo que a criança viva. Se não surge 
aquela pergunta: “Professor, quando eu vou usar essa fórmula na minha vida?”. Então, 
se você toma como exemplo os objetos na sala de aula, os brinquedos que tem na 
escola, a criança pode não saber o que é, mas você pode ir até (onde está) o objeto 
para mostrar e, assim, você consegue dinamizar a aula e não ficar só na teoria. 
 

113 Luna: [...] A questão é a contextualização ou como contextualizar as coisas na sala de 
aula, porque se não o aluno, principalmente em matemática e geometria, vai apenas 
decorar e vai reproduzir na prova, porque ele precisa da nota. 
 

163 Daise: [...] sempre aceitar o pensamento do outro, conforme o desenvolvimento da 
questão. E também ter que aceitar a ajuda do outro, porque talvez o pensamento dele 
é de mais fácil entendimento do que o do professor e ajuda a entender melhor. 
 

165 Valter: Eu acho que o professor não pode ter a mente fechada, achando que é só 
aquilo ali, é só aquele caminho. Ele tem que ter a mente aberta. Pode ter outros 
caminhos. 

 

Estas sugestões trataram de práticas docentes que os licenciandos pretendem 

executar quando estiverem atuando como professores, mas podemos agrupar estas 

sugestões em três blocos: uso de ferramentas/contextualização, interação entre 

alunos e caminhos alternativos. 

Rodrigo, Fred e Luna destacaram o uso de ferramentas ou objetos que facilitem 

a aprendizagem matemática e respeitem a diversidades dos alunos. Márcia e Daise 

deram enfoque a interação entre os alunos, ao compartilharem suas ideias, o que 

pode ser favorecido pelo uso da linguagem (verbal, gestual e/ou escrita) como 

ferramenta mediadora, de acordo com Vygotsky.  

Por último, Valter enfatizou que o professor pode conseguir dar conta das 

diferenças entre seus alunos, quando considerar outros caminhos de aprendizagem 

desses alunos. Essa posição está de acordo com os pressupostos teóricos de 

Vygotsky, pois segundo este autor, no caso específico da criança com deficiência, o 

seu desenvolvimento é um tipo qualitativamente diferente da criança “normal”. 

Acreditamos ainda que a exploração de outros caminhos de aprendizagem também 

pode favorecer o desenvolvimento dos alunos que apresentam dificuldades 
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específicas de aprendizagem matemática, sem que tenham alguma deficiência 

específica. 

Em resposta à pergunta nº 9 (O que você acha que mudou na sua relação com 

a matemática escolar desde a época que você foi aluno da escola até agora como 

professor em formação?), todos os participantes admitiram alguma mudança na sua 

relação com a matemática, entretanto vamos destacar a resposta de alguns 

participantes. 

Márcia e Daise reconheceram que a relação que agora estabelecem com a 

matemática está voltada para ajudar o outro a aprender também. 

 

57 Márcia: [...] Mas depois que eu escolhi fazer matemática, eu não tenho que só aprender 
para mim, eu tenho que aprender para o outro também, para poder ensinar. Eu acho 
que eu querer ser professora de matemática, talvez me fez querer pesquisar mais, 
conhecer mais, observar mais, para ensinar melhor. 
 

170 Daise: [...] mas na faculdade, seja ela qual for, a gente aprende a estudar para ensinar. 
[...] Essa é a relação que eu tenho hoje: eu não tenho que saber tudo. Eu tenho que 
aprender a estudar para aquilo. 

 

Rodrigo e Cleide também destacaram, em suas respostas, a preocupação em 

ajudar o outro a aprender, mas enfatizaram que essa aprendizagem pode ser facilitada 

por meio da aplicabilidade do conteúdo. 

 

58 Rodrigo: [...] Agora eu acho importante você não só conhecer o conteúdo, mas 
também a aplicabilidade do conteúdo e depois mostrar para os alunos que você não 
resolve aquilo à toa. Ou seja, tem uma prática, tem uma aplicabilidade atual [...]. 
 

59 Cleide: [...] Agora eu acho que a gente deve ter uma preocupação maior quando a 
gente estiver explicando para o aluno, para que ele tenha o entendimento o porquê 
daquilo, de onde aquilo vem [...]. 

 

No que se refere a pergunta nº 10 (Em geral, quais são as suas expectativas 

em relação as suas futuras práticas matemáticas? Você deseja ser professor?), quase 

todos os participantes responderam que pretendem seguir a carreira docente e 

desejam desempenhar seu papel objetivando a aprendizagem do aluno. Destacamos 

os trechos importantes das respostas dos participantes (Apêndice N). 

 

60 Cleide: [...] Eu pretendo ser uma boa professora ou tentar e acredito que vai dar tudo 
certo. [...] Eu acho também que o professor tem que ter um olhar investigativo do aluno. 
Observar a vida do aluno, [...]. Talvez aquele aluno está passando por algum problema, 
alguma fase na vida... 
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61 Márcia: Também penso em ser uma boa professora. Eu tive exemplos de professores 
que eu não quero ser. Então isso já é ótimo. [...] Tem que tentar fazer a diferença. [...] 
Mas eu acho que a gente tem que começar ou pensar diferente. [...] Eu quero abraçar 
a causa. Eu quero, pelo menos, começar tentando fazer diferente. 
 

62 Rodrigo: Eu também penso isso. Por exemplo, pegar ou aprender com aquilo que eu 
acho que não deu certo na minha vida como estudante e fazer diferente, tentar inovar, 
para ver se (eu consigo) suprir as necessidades ou aquelas dificuldades que ficaram 
pelo meio do caminho, principalmente, na hora de trabalhar com os alunos, seja numa 
turma grande ou numa turma pequena, (pensar): “O que eu posso fazer? O que poderia 
ser diferente (do que foi) na minha época e que pode ser diferente agora?” É buscar 
essas soluções. [...] 
 

120 Luna: [...] E eu acho que é não perder isso de gostar do que você faz e querer sempre 
mudar algo, por menor que seja, na vida de outra pessoa. Porque a gente sai cheia de 
planos, cheia de pique e eu tenho medo de perder isso lá na frente. 
 

121 Janaína: [...] Agora, como professor e os métodos a serem utilizados, eu acredito que 
vou buscar ao máximo tentar fazer com que sejam aulas diferenciadas. Até porque eu 
adoro confeccionar material. Então, eu serei aquela professora que leva muito material 
para escola. Eu me imagino assim. 
 

122 Fred: [...] Meu objetivo é ajudar lá na base, onde está o problema. É lá no alicerce, 
então é lá que eu quero penetrar. É lá que eu quero que o aluno olhe e fale assim: “Eu 
quero ter aula com aquele tio, porque aquele tio explica bem”. [...] Porque, com o passar 
dos anos, eu vi que tinha aptidão para ajudar no que diz respeito a ensinar. Então, eu 
acho que eu nasci para ser professor. [...] 
 

175 Júlia: Eu gosto da área e sou até formada pelo curso Normal (Magistério), apesar de 
não exercer. [...] Eu acho legal você olhar depois e perceber que contribuiu para a outra 
pessoa chegar ao seu objetivo. [...] 

 

 

Além disso, as participantes Luna e Daise afirmaram terem como meta 

prosseguir nos estudos ingressando em um curso de pós-graduação a nível de 

mestrado. Valter respondeu que não pretende seguir a carreira docente. 

É interessante notar, não somente nas respostas acima, como no conjunto das 

respostas ao longo da entrevista, que os participantes têm consciência e analisam os 

dilemas que enfrentarão no exercício da profissão docente, assumiram seus valores, 

estão atentos aos contextos social e institucional, querem envolver-se na mudança, 

sendo agentes não somente do seu próprio desenvolvimento profissional como 

também das mudanças na vida de seus futuros alunos. Estas práticas, segundo 

Zeichner e Liston (1996 apud OLIVEIRA; SERRAZINA, 2002, p.36), caracterizam o 

professor reflexivo e podem favorecer a compreensão dos contextos que produzem 

“práticas discriminatórias e opressoras na educação” (BALLARD, 2003 apud HEALY; 

POWELL, 2013, p.90), que englobam a exclusão escolar. 
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6.3 Síntese 

 

Os dados levantados nas entrevistas repercutiram a participação em todos os 

cenários de reflexão sobre educação matemática inclusiva. No entanto, vamos 

destacar os pontos principais tanto desta como da Atividade 4. 

 

 A ideia de Márcia, Cleide e Fred sobre o envolvimento de todos os atores 

da educação, de forma colaborativa, como o objetivo de alcançar uma 

educação mais inclusiva, não só no campo da matemática, mas de forma 

geral.  

 A preocupação demonstrada por todos os participantes com uma 

estrutura escolar que favoreça a efetiva inclusão do aluno com 

deficiência.  

 Relevância das ferramentas (materiais, semióticas e/ou sensoriais) 

como elementos mediadores, que substituem outras ferramentas não 

disponíveis e permitem outras práticas matemáticas – todos os 

participantes demonstraram entender esta relevância.  

 A reflexão sobre as práticas de seus professores fez com os 

participantes pudessem tomar consciência das consequências que estas 

práticas tiveram em sua vida escolar. 

 Indícios de valorização e sensibilidade em relação às particularidades do 

aluno com ou sem deficiência e como os participantes encararam os 

caminhos alternativos resultantes da restrição imposta de comunicação 

durante as tarefas realizadas. 

 Evidências de uma possível ressignificação, ou seja, de uma possível 

reconsideração sobre estratégias matemáticas diversificadas e práticas 

pretendidas após o envolvimento nas tarefas. 

 

Portanto, os dados apresentados aqui mostram que o envolvimento dos 

participantes nos cenários para reflexão sobre educação matemática inclusiva pode 

proporcionar, aos futuros professores, reflexões sobre diferentes formas de interação 

e diferentes formas de mediação na aprendizagem matemática. 
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CAPÍTULO 7  

CONCLUSÃO 

 

 

Esta pesquisa teve como foco a formação do professor de matemática sob a 

perspectiva da inclusão. Sendo assim, tomamos como ponto de partida os aspectos 

apontados pela legislação brasileira sobre esta formação, desde a década de 1990 

até o ano de 2015, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Constatamos que os 

documentos legais evoluíram em relação a formação do professor que atua ou que 

atuará numa sala de aula inclusiva. Como exemplo desta evolução, lembramos que 

na LDBEN de 1996, no capítulo referente aos Profissionais da Educação, não faz 

referência à formação docente na perspectiva da inclusão, enquanto no Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, no seu art. 28, temos explicitamente incumbências do poder 

público quanto aos programas de formação inicial e continuada de professores.  

No entanto, ainda existe um abismo entre o que está estabelecido por estes 

documentos e a prática na sala de aula ou na formação inicial do professor. Isto é 

verificado por estudos e pesquisas (GLAT; NOGUEIRA, 2003; VITALIANO, 2007; 

FERNANDES; HEALY, 2007b) que mostraram que uma das principais justificativas 

dos professores, seja em formação inicial ou em exercício, em relação às dificuldades 

da prática inclusiva, ainda está o sentimento de despreparo para lidar com os desafios 

da diversidade.  

Deste modo, voltamos nosso olhar para as pesquisas sobre a formação do 

professor de matemática sob a ótica da inclusão para investigar quais tratavam sobre 

o assunto e em que perspectiva. Percebemos um crescente no número de 

investigações nos anos recentes, mas, dentre as pesquisas encontradas, a maioria 

delas abordou a matemática de forma geral e não tomou como base aspectos teóricos 

relacionados com o ensino e a aprendizagem de alunos com deficiência, nem com a 

formação de professores. 

Assim, com o objetivo de fazer da reflexão um instrumento para tomada de 

consciência da diversidade representada em uma sala de aula, levando a decisões 

que favoreçam a inclusão de modo a contribuir para uma sociedade melhor, 

convidamos nove (09) licenciandos do curso noturno de Licenciatura em Matemática 

de uma universidade pública do interior do Estado do Rio de Janeiro a participarem 
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das atividades de pesquisa que foram desenvolvidas durante o curso da disciplina 

“Educação Matemática Geometria” – disciplina obrigatória de 60 horas da grade do 

referido curso. As atividades de pesquisa tinham como propósito nos ajudar a 

investigar o papel da reflexão sobre o ensino e a aprendizagem de alunos com 

deficiência no envolvimento do futuro professor nas tarefas que relacionam a teoria e 

a prática no contexto da educação inclusiva. 

 

7.1 Fundamentação teórica 

 

Nossa pesquisa foi fundamentada nos pressupostos teóricos de Vygotsky a 

respeito do ensino e a aprendizagem de crianças com deficiência e os conceitos 

defendidos por Zeichner sobre a formação reflexiva do professor, de modo que esta 

possa abranger uma luta por justiça social e favorecer uma educação de qualidade 

acessível a alunos de diferentes perfis. 

A escolha de Vygotsky como um dos referenciais teóricos justifica-se pelo 

nosso entendimento de que suas pesquisas tratam profundamente da questão da 

deficiência e consideram importante a educação social das crianças com deficiência, 

bem como o potencial destas para um desenvolvimento normal. 

Dentre os conceitos desenvolvidos por Vygotsky sobre a educação de pessoas 

com deficiência, destacamos, nesta pesquisa, processo de compensação e mediação. 

 Segundo Vygotsky, a deficiência provoca alguns efeitos no desenvolvimento 

da criança, pois exerce um duplo efeito neste desenvolvimento. O primeiro efeito é 

que a deficiência como tal produz falhas, obstáculos e dificuldades na adaptação da 

criança. Por outro lado, a deficiência estimula o desenvolvimento de caminhos 

alternativos e indiretos de adaptação, que substituem ou superpõem funções com o 

objetivo de compensar a deficiência e levar “todo o sistema de equilíbrio rompido a 

uma nova ordem” (VYGOTSKY, 2011, p.869) 

Por isso, de acordo com Vygotsky, o processo de compensação do aluno com 

deficiência envolve a busca por uma superação da deficiência e desenvolve outros 

meios para substituí-la em atividades, transferindo o foco da deficiência para as 

formas que possibilitem ao educando transpor os obstáculos criados pela deficiência 

e transforme a questão “o que o aluno não pode fazer” para “o que ele pode fazer”. 

Portanto, entendemos que a tarefa professor é saber qual a peculiaridade do caminho 
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alternativo que seu aluno, com determinada deficiência, usa ou precisa para ter 

acesso ao conhecimento ou para se desenvolver cognitivamente.  

Esse mesmo processo de compensação provoca o desenvolvimento e o uso 

de meios ou instrumentos pelos quais a criança com deficiência pode alcançar os 

mesmos objetivos de uma sem deficiência. Isto nos leva ao conceito de mediação. 

De acordo com Vygotsky, mediação é, em termos gerais, uma intervenção de 

um componente intermediário numa relação; a relação deixa de ser direta e passa a 

ser mediada por este componente. 

Para Vygotsky, o olho e a fala são apenas ferramentas usadas em determinada 

atividade (ver e ler, respectivamente) e que, por isso, poderiam ser substituídas por 

outras. Estas ferramentas substitutas são usadas no processo de compensação como 

elementos mediadores na relação da pessoa cega ou surda com a atividade a ser 

realizada e também com o ambiente. 

É importante observar que os elementos mediadores modificam as atividades 

e as relações daqueles que os usam e, também, são modificados como resultado de 

seu uso. Por exemplo, se um aluno usa as mãos e/ou os olhos como ferramentas para 

ver e/ou falar, considerando que são ferramentas fundamentalmente diferentes dos 

habituais, é possível que apareçam perspectivas diferentes sobre as atividades que 

estas ferramentas estão mediando. 

Vygotsky estabeleceu dois tipos de elementos mediadores: os instrumentos e 

os signos (VYGOTSKY, 2007, p.54; OLIVEIRA, 1997, p.27; FERNANDES, 2004, 

p.35). Os instrumentos (ou ferramentas materiais) são elementos mediadores 

externos ao indivíduo e exercem a função de ampliar as possibilidades de 

transformação da natureza, pois agem entre o sujeito e o objeto do seu trabalho.  

Os signos (ou ferramentas psicológicas) estão presentes nas atividades 

psicológicas e são intrínsecos ao indivíduo, regulando e controlando suas ações 

psicológicas.  

De acordo com Healy e Powell (2013, p.78), Vygotsky considerava, mesmo que 

implicitamente, que os órgãos receptivos do corpo (olho, ouvido e pele) exerciam um 

papel de ferramenta. Sendo assim, os autores incluem na lista de elementos 

mediadores as ferramentas sensoriais, ressaltando a influência da substituição de 

uma ferramenta por outra na mediação e na produção de diferentes práticas 

matemáticas. 
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Baseados nisso, acreditamos que o conhecimento matemático pode ser 

acessível aos alunos com alguma deficiência, desde que o professor viabilize os 

sistemas mediadores adequados (ferramentas materiais, semióticas e/ou sensoriais) 

e os operacionalize “de forma a potencializar as habilidades destes indivíduos e não 

sua deficiência” (FERNANDES; HEALY, 2007a, p.147). 

Uma forma de tornar possível esse acesso ao conhecimento matemático, é 

através da interação entre os alunos (com e sem deficiência) e entre o professor e 

o(s) aluno(s), por meio dos sistemas mediadores. Em particular, para Vygotsky, a 

linguagem (verbal, gestual e/ou escrita) é uma destas ferramentas mediadoras, 

considerando que a linguagem tem tanto a função de comunicar, pois permite ao 

indivíduo relacionar-se socialmente com outras pessoas, transmitindo racionalmente 

e intencionalmente suas experiências e pensamentos, quanto a função cognitiva, pois 

capacita os indivíduos “a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de tarefas 

difíceis, a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução para um problema antes 

de sua execução e a controlar seu próprio comportamento” (VYGOTSKY, 2007, p.17-

18).  

Sendo assim, por meio das atividades de pesquisa, procuramos tornar a sala 

de aula um espaço no qual poderia se desenvolver o processo de ensino e de 

aprendizagem, por meio de uma relação de comunicação entre a pesquisadora e os 

participantes, destes entre si e dos participantes consigo mesmos, com o uso da 

linguagem verbal, gestual e/ou escrita.  

Buscando estimular a reflexão a partir de situações práticas, as atividades de 

pesquisa são compostas por um conjunto de tarefas e questões sobre o ensino e a 

aprendizagem matemática de aprendizes com deficiência. Por isso, chamamos estas 

atividades de cenários para reflexão sobre educação matemática inclusiva.  

Mas que tipo de reflexão tínhamos a intenção de proporcionar aos 

participantes? A reflexão que está relacionada com a luta mais abrangente por justiça 

social e que favoreça a redução da omissão na qualidade de ensino oferecido para 

alunos de diferentes perfis, pois, de acordo com Healy e Powell (2013), o esforço para 

compreender a desvantagem (física, cognitiva ou econômica) do aluno também 

aponta para questões relacionadas à justiça social. 

Para se alcançar esta conexão entre a reflexão docente e a luta por justiça 

social, Zeichner argumenta que é preciso se certificar de que os professores saibam 
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que decisões tomar em sala de aula, as quais não limitem as oportunidades de vida 

de seus alunos. Zeichner ainda considera que estas decisões devem ser tomadas 

com consciência das possíveis consequências que as escolhas do professor podem 

ter sobre seus aprendizes. 

E quando tratamos especificamente do contexto inclusivo, isso também se 

aplica, pois o futuro professor vai se deparar com situações desafiantes numa sala de 

aula em que está representada a diversidade e terá que tomar decisões diariamente. 

Será preciso que o professor reflita sobre suas ações, tomando consciência do que 

ele faz, do que pode fazer e da diversidade encontrada em sala de aula, considerando 

a limitação do aluno não como uma desvantagem ou um déficit, mas como uma 

diferença, e, assim, tome decisões que não limitem o potencial desse aluno. 

Portanto, Zeichner e Liston (1996 apud OLIVEIRA; SERRAZINA, 2002) 

estabelecem como práticas que definem o professor reflexivo: investigar, indagar e 

enfrentar os dilemas que surgem na atividade docente, assumindo seus valores; 

observar atenciosamente os contextos culturais e institucionais; envolver-se na 

mudança, tornando-se responsável pelo seu próprio desenvolvimento profissional. 

Para isso, acreditamos que o professor deve ser sensível às formas com que 

diferentes alunos chegam ao conhecimento. Para que possa alcançar uma aula mais 

inclusiva, é essencial que desenvolva atitudes positivas no que se refere às 

oportunidades de aprendizagem dos alunos com ou sem deficiência.  

Nesta pesquisa, entendemos “sensibilidade” como o ato de perceber ou 

experimentar as possibilidades de uso de outros recursos ou ferramentas (materiais, 

semióticas e/ou sensoriais) para fazer matemática, diferentes dos recursos ou 

ferramentas que estamos acostumados a usar. Além disso, concordamos com Healy 

e Powell (2013) ao afirmarem que esta sensibilidade deve ser experimentada pelos 

licenciandos e não treinada ou ensinada (p.90), pois o futuro professor precisa ter 

oportunidades para identificar as “formas de pensar, observar, agir e interagir na aula 

de matemática” (HEALY; POWELL, 2013, p.90) dos alunos que usam outras 

ferramentas para acessar o conhecimento. Acreditamos que estas oportunidades 

vinculam-se aos cenários para reflexão sobre educação matemática inclusiva 

propostos aos participantes desta pesquisa. 

 

7.2 Procedimentos metodológicos 
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A metodologia usada nesta pesquisa foi inspirada nas características do design 

experiments, tomando como base o que foi apresentado por Cobb e seus 

colaboradores (COBB et al., 2003). Escolhemos esta metodologia por ser teórica, 

pragmática, interacionista, intervencionista, cuja finalidade é contribuir para a 

compreensão do processo de ensino e aprendizagem e os meios projetados para dar 

suporte a este processo. Nesta pesquisa, nossa conjectura é que a reflexão sobre o 

ensino e a aprendizagem de pessoas com deficiência pode levar o futuro professor e 

o pesquisador a questionar as tendências que privilegiam o uso de certas estratégias 

matemáticas que podem resultar da exclusão de alguns alunos. Os cenários para 

reflexão foram desenvolvidos como meios para investigar esta conjectura. 

Cobb e seus colegas usaram a metáfora da ecologia de aprendizagem para 

descreverem as situações pesquisadas nessa metodologia, pois ela nos remete à 

complexidade de um sistema interativo que envolve seus elementos. Os elementos 

desta ecologia de aprendizagem, nesta pesquisa, foram os participantes, as 

atividades a serem resolvidas, o ambiente, os recursos disponíveis, os papeis dos 

participantes e as relações entre eles, os discursos feitos por eles, as regras de 

participação nas atividades e o tempo disponível para aplicação do experimento. 

Os participantes foram nove (09) licenciandos do curso noturno de Licenciatura 

em Matemática de uma IES no interior do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, 

contamos também com a participação dos bolsistas da pesquisadora e licenciandos 

voluntários para refinamento das atividades. As atividades são os cenários para 

reflexão compostos por um conjunto de tarefas e questões que conduzem a reflexão 

sobre o ensino e a aprendizagem matemática dos alunos com deficiência. Foram 

elaborados quatro cenários para reflexão, cujo objetivo é favorecer a reflexão do 

licenciando em relação às formas que alunos com ou sem deficiência acessam o 

conhecimento matemático ou fazem matemática. 

A Atividade 1 é um cenário para reflexão sobre educação matemática inclusiva 

denominado Tipo I. Neste tipo de cenário, os participantes foram convidados a 

analisar e discutir um episódio de interação entre alunos com deficiência visual e o 

professor de matemática que envolvia o conteúdo de área e perímetro de figuras 

planas. No cenário para reflexão Tipo II, os participantes trabalharam em grupos para 

resolver um problema de matemática, especificamente de geometria, sendo privados 
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artificial e temporariamente de um de seus canais sensoriais e/ou de comunicação. 

Como exemplos deste tipo de cenário elaboramos duas atividades: Atividade 2 que 

desenvolveu o conteúdo de simetria e a Atividade 3 que abordou o Princípio de 

Cavalieri e o volume de uma pirâmide. A Atividade 4 é um cenário para reflexão Tipo 

III, onde solicitamos aos participantes responderem o que seria necessário alterar nas 

estruturas escolares para que a escola se tornasse mais inclusiva ou quais as 

características que deveriam ter uma nova escola inclusiva. 

Ao final da pesquisa, os participantes foram entrevistados em grupo, seguindo 

a seguinte estrutura: a primeira parte da entrevista, composta por duas questões, era 

concernente à época em que os participantes estavam na educação básica e sua 

relação com a geometria. A segunda parte, composta por sete questões, era referente 

à formação inicial e às experiências vividas durante o curso em que se deu a presente 

pesquisa. A terceira e última parte, composta por uma questão, era relacionado às 

expectativas quanto ao seu futuro como professor de matemática. Pensamos nesta 

estrutura, pois tínhamos como objetivo favorecer a reflexão acerca do uso de 

ferramentas mediadoras na aprendizagem matemática, considerando as experiências 

dos participantes durante sua vida escolar, o que eles vivenciaram e fizeram durante 

o curso e as reflexões que fizeram para o futuro. 

Os dados coletados foram, primeiramente, categorizados segundo a 

perspectiva vygotskyana (principalmente mediação) e a perspectiva de Zeichner sobre 

reflexão crítica. No entanto, à medida que avançávamos em nossa análise, 

percebemos a necessidade de ampliar essa categorização, incluindo o conceito de 

ZDP e outras categorias que emergiram dos dados e que estão relacionadas com os 

temas estabelecidos por Nardi et al. (2016): Valorização e Sensibilidade, 

Possibilidades e Limitações Institucionais, e Ressignificação. 

 

7.3 Principais resultados 

 

Vamos destacar os principais resultados obtidos com a participação dos 

licenciandos nos três tipos de cenários: Atividade 1 (Tipo I), Atividade 2 (Tipo II), 

Atividade 3 (Tipo II) e Atividade 4 (Tipo III), bem como os dados que emergiram 

durante as entrevistas. 

A tabela abaixo apresenta esses dados resumidos. 
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Tabela 30 – Resumo dos resultados obtidos nas atividades e entrevistas 

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 / ENTREVISTA 

 Início de uma reflexão sobre os 
desafios do ensino de pessoas com 
deficiência, quando os participantes 
levantaram preocupações, temores 
e anseios relacionados a inclusão 
destas pessoas nas aulas de 
matemática e uma forma de reflexão 
que considera uma tomada de 
consciência das consequências que 
as escolhas do professor possa ter 
sobre a limitação ou não das 
chances de aprendizagem de seu 
aluno. 

 Considerações dos participantes 
sobre a falta de preparo e sua 
insegurança para atuarem em 
ambientes escolares inclusivos, 
demonstrando ou justificando seu 
nível de confiança em relação ao 
ensino de alunos com deficiência. 

 A falta de preparo também foi usada 
como desafio a ser superado para a 
inclusão efetiva de alunos com 
deficiência em turmas “regulares”, 
assim como a falta de estrutura nas 
escolas e o número excessivo de 
alunos numa turma. Estas respostas 
podem ser classificadas dentro da 
categoria “Limitações institucionais”.  

 A importância que os participantes 
demonstraram ter em relação à 
definição matemática formal de área 
e perímetro de uma figura plana, 
tomando-as como referência para 
comparação com as respostas 
dadas pelos alunos cegos na 

 A busca por caminhos 
alternativos desenvolvidos, 
especialmente, por Fred e Daise, 
para resolverem a tarefa. 

 A interação negociada e 
estabelecida entre os 
participantes de dois grupos 
como forma de superar as 
restrições impostas para 
comunicarem suas ideias um ao 
outro, a tal ponto que um 
“emprestou” a ferramenta que 
tinha disponível para o outro, que 
tinha falta da mesma, apontando, 
assim, para uma ressignificação 
das estratégias matemáticas. 

 O uso do software, das mãos e 
dos gestos como ferramentas de 
mediação na aprendizagem 
matemática e na comunicação 
entre os participantes e como 
estas ferramentas podem mudar 
as demandas de uma tarefa. 

 Considerações sobre as 
limitações institucionais e 
gerenciamento da sala de aula 
que podem contribuir ou dificultar 
o ensino e aprendizagem de 
matemática de modo geral e, de 
modo específico, de alunos 
incluídos. 

 

 O envolvimento e a motivação dos 
participantes que atuaram como 
ledores (Rodrigo, Fred e Márcia), 
exercendo bem seu papel, procurando 
sanar as dúvidas que surgiram em 
relação ao enunciado e orientando 
seus colegas na execução da tarefa 
em determinados momentos. 

 A ideia de empilhamento apontada por 
um dos grupos em sua descrição do 
paralelepípedo reto retângulo.  

 O cuidado com as descrições 
oferecidas ao colega, demonstrada 
por todos os grupos e a preocupação 
em fazer com que o outro 
compreendesse, mesmo que isso não 
implicasse na nomeação correta dos 
sólidos geométricos.  

 A estratégia usada para encontrar as 
faces congruentes (sobreposição das 
faces). Esta estratégia foi coerente 
com a restrição imposta e talvez eles 
fizessem da mesma forma se não 
tivessem com os olhos vendados. 
Consideramos que a sobreposição é 
uma estratégia que está relacionada 
com o tato e a visão. 

 A forma como os sólidos foram 
apresentados (compostos por 
camadas) favoreceu a conclusão e 
justificativa da conservação do volume 
após a transformação dos mesmos. 

 O algoritmo usado por Daise e Júlia, 
como elemento mediador para 
alcançar o objetivo de calcular o 
volume, mesmo que seu uso não 

 A ideia de Márcia, Cleide e Fred 
sobre o envolvimento de todos 
os atores da educação, de forma 
colaborativa, com o objetivo de 
alcançar uma educação mais 
inclusiva, não só no campo da 
matemática, mas de forma geral.  

 A preocupação demonstrada por 
todos os participantes com uma 
estrutura escolar que favoreça a 
efetiva inclusão do aluno com 
deficiência.  

 Relevância das ferramentas 
(materiais, semióticas e/ou 
sensoriais) como elementos 
mediadores, que substituem 
outras ferramentas não 
disponíveis e permitem outras 
práticas matemáticas.  

 A reflexão sobre as práticas de 
seus professores fez com os 
participantes pudessem tomar 
consciência das consequências 
que estas práticas tiveram em 
sua vida escolar. 

 Indícios de valorização e 
sensibilidade em relação às 
particularidades do aluno com ou 
sem deficiência e como os 
participantes encararam os 
caminhos alternativos 
resultantes da restrição imposta 
de comunicação durante as 
tarefas realizadas. 

 Evidências de uma possível 
ressignificação, ou seja, de uma 
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Atividade 1. Este posicionamento 
talvez fosse o esperado porque a 
formação escolar e acadêmica dos 
participantes pode não ter 
proporcionado contato com 
diferentes práticas matemáticas 
destes conceitos. 

 As reflexões entre os participantes 
sobre a adequação da Atividade 1 
(questão 3) para a compreensão 
correta dos conceitos de área e 
perímetro de figuras planas.  

 A preocupação demonstrada por 
Márcia ao tentar validar a estratégia 
usada por Fábio (aluno cego da 
Atividade 1) para determinação do 
perímetro e da área do quadrado 
menor, dando indícios de uma certa 
sensibilidade em relação ao caminho 
percorrido pelo aluno na resolução 
da tarefa. 

 O destaque dado por Valter e Márcia 
ao signo que Leandro criou para 
ajudá-lo a calcular a área de figuras 
planas. 

 O reconhecimento por parte dos 
participantes do papel das 
intervenções e da importância da 
ferramenta material utilizada na 
tarefa com os alunos cegos, 
tornando mais acessível o 
conhecimento matemático e 
possibilitando a superação das 
dificuldades matemáticas. 

fizesse tanto sentido, por estarem com 
os olhos vendados. 

 O uso dos gestos e o emprego de 
expressões tais como “olha esse 
aqui”, “vê o formato”, “coloca... assim”, 
dentre outras, demonstrando que os 
participantes experimentaram a 
sensação de usar as mãos como 
ferramentas substitutas dos olhos na 
tarefa de ver os objetos. 

 Indícios de que Luna estava usando 
as mãos também como ferramenta do 
pensamento, ou seja, as mãos foram 
usadas como ferramenta mediadora 
de acesso ao pensamento. 

 Evidências de que o sentido do verbo 
ver não foi usado de forma fixa ou 
estável, mas mudou conforme a 
situação de modo que todos o 
compreenderam. 

 O uso dos gestos pelos participantes 
com a intenção de comunicar suas 
ideias e argumentos para o ledor e/ou 
para a pesquisadora e também para 
se comunicarem consigo mesmos e 
como forma de ajudá-los a enxergar 
ou imaginar o que eles estavam 
falando. 

 Evidências de que este cenário 
provocou uma discussão reflexiva 
sobre outros aspectos da educação 
matemática inclusiva: currículo da 
matemática escolar; limites que, por 
vezes, impomos aos alunos; 
gerenciamento em sala de aula; e 
limitações institucionais derivadas do 
sistema escolar vigente. 

possível reconsideração sobre 
estratégias matemáticas 
diversificadas e práticas 
pretendidas após o envolvimento 
nas tarefas. 
 

Fonte: Acervo perssoal da autora 
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Observando os dados apresentados nesta tabela, podemos organizá-los de 

acordo com as categorias adotadas nesta pesquisa. 

Na perspectiva vygotskyana (processo de compensação e mediação), 

podemos destacar os seguintes exemplos. Na Atividade 1, os participantes 

começaram a reconhecer a importância da ferramenta mediadora e o papel das 

intervenções de modo a tornar mais acessível o conhecimento matemático e a 

possibilitar a superação das dificuldades impostas pela deficiência.  

No momento em que os participantes tiveram que resolver um problema 

geométrico com restrições aos canais sensoriais e/ou de comunicação, o conceito de 

mediação ficou mais evidente. Fred e Daise, por exemplo, buscaram vários caminhos 

alternativos para resolverem a tarefa (gestos, expressões corporais, caneta presa à 

boca, etc) e a interação entre eles foi tão marcante que parecia que um estava 

“emprestando” a ferramenta que tinha disponível para o outro, que tinha falta da 

mesma. Os participantes também usaram o software, as mãos e os gestos como 

ferramentas de mediação na comunicação. Por exemplo, os gestos e as expressões 

que Daise usou para se comunicar com o colega Fred na Atividade 2 (Figura 32, 

p.143). 

A estratégia de sobreposição a qual os participantes recorreram para encontrar 

as faces congruentes dos sólidos usados na Atividade 3 pode ser considerada como 

exemplo do processo de compensação diante da restrição ao campo visual. 

Outro elemento mediador usado na resolução da Atividade 3 foi o algoritmo da 

multiplicação, mesmo que este não fizesse muito sentido, já que as participantes 

Daise e Júlia estavam com os olhos vendados (Figura 74, p.199 e Figura 90, p.218, 

respectivamente). Porém, seu uso indica que este algoritmo é, para as participantes, 

uma importante ferramenta para o cálculo do volume de um sólido. 

O emprego de expressões comuns aos videntes (“olha aqui”, “vê o formato”, 

etc.) também são exemplos de mediação, pois demonstraram que os participantes 

experimentaram a sensação de usar as mãos como ferramentas substitutas dos olhos 

na tarefa de ver os objetos. Além disso, as mãos também foram usadas pela 

participante Luna como ferramenta mediadora de acesso ao pensamento, quando 

declarou: “Estou pensando com a mão”. 

Por fim, destacamos o uso dos gestos como ferramenta mediadora, pois foram 

utilizados como meios de comunicação com os outros participantes e com a 
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pesquisadora, assim como uma forma de ajudá-los a ver ou imaginar o objeto a que 

se referiam. Por exemplo, quando Luna fez os gestos para representar um cubo 

cortado (Figura 95, p.223). 

Na perspectiva de Zeichner, notamos indícios de uma semente para reflexão 

crítica em relação aos desafios da inclusão, quando os participantes, na Atividade 1, 

levantaram preocupações, temores e anseios relacionados ao ensino de alunos com 

deficiência; e quando os licenciandos começaram a tomar consciência ou a refletir 

sobre as consequências que as práticas de seus professores tiveram em sua vida 

escolar (afirmação feita durante a entrevista), bem como como as escolhas do 

professor podem ter sobre a limitação ou não das oportunidades de aprendizagem do 

seu aluno. 

Na categoria “Valorização e Sensibilidade”, temos como exemplo a 

preocupação demonstrada por Márcia em valorizar a estratégia usada pelo aluno cego 

do episódio da Atividade 1, para determinação do perímetro e da área do quadrado 

menor. E, ainda, quando Valter e Márcia deram destaque ao signo criado por Leandro 

para ajudá-lo a calcular a área de figuras planas. Ambos exemplos indicam que os 

participantes demonstraram uma semente de sensibilidade e valorização em relação 

aos caminhos alternativos percorridos pelos no episódio analisado. Além disso, após 

resolverem tarefas matemáticas com restrições aos canais sensoriais e/ou de 

comunicação, os futuros professores deram evidências de como passaram a encarar 

as maneiras diferentes de fazer matemática, não usuais, com declarações como a de 

Valter: “[...] muito importantes essas atividades simulando a deficiência para a gente 

ver o outro lado [...]”, e de Márcia: “[...] pensar talvez em como o aluno pensaria [...]”. 

Na categoria “Possibilidades e Limitações Institucionais”, as colocações dos 

participantes quanto a falta de preparo dos professores para atuarem em contextos 

inclusivos, quanto a falta de estrutura das escolas para uma inclusão mais efetiva e 

quanto ao número excessivo de alunos por turma são exemplos desta categoria. 

Acrescenta-se a estes exemplos, as ideias apresentadas na Atividade 4 sobre o 

envolvimento de todos os atores da educação, de forma colaborativa, como forma de 

alcançar uma educação mais inclusiva e ideias sobre a estrutura da escola que 

favoreça a efetiva inclusão. Estes exemplos que apontam também para uma reflexão 

crítica, segundo os pressupostos de Zeichner, pois dão evidências de que os 
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participantes estão atentos ao contexto social no qual se dá a inclusão e manifestam 

o desejo de se envolverem nas mudanças necessárias em prol do processo inclusivo. 

Na categoria “Ressignificação do ensino e da aprendizagem”, as declarações, 

como a de Márcia: “[...] pensar em outras formas para passar o conhecimento [...]”, e 

do Rodrigo: “[...] a importância de você saber de várias formas como abordar aquele 

assunto [...]”, são exemplos desta categoria, pois nos indicam uma possível 

reconsideração sobre diferentes estratégias e práticas matemáticas pretendidas. 

Estabelecida esta categorização dos dados, podemos voltar às nossas 

questões de pesquisa e buscar suas respostas. 

 

7.4 Voltando às questões de pesquisa 

 

Nossa investigação foi norteada por duas questões de pesquisa, considerando 

as duas linhas teóricas adotadas neste trabalho.  

 

 Quais aspectos, que se destacam na análise e discussão de cenários para 

reflexão, nos quais alunos com deficiência resolvem problemas geométricos, podem 

provocar no futuro professor uma reflexão com respeito às formas que alunos com 

diferentes perfis tem acesso ao conhecimento matemático?  

 

Como vimos anteriormente, no cenário para reflexão sobre educação 

matemática inclusiva Tipo 1 (Atividade 1), os participantes analisaram e discutiram um 

episódio de interação entre alunos com deficiência visual e o professor de matemática 

que envolvia o conteúdo de área e perímetro de figuras planas. 

Essa análise e discussão do episódio provocou nos participantes 

preocupações, anseios e temores relacionados à inclusão dos alunos com deficiência 

nas aulas de matemática. Aspectos relacionados à falta de preparo dos próprios 

participantes e dos professores em exercício foram destacados pelos mesmos, ao 

considerarem o curso de licenciatura do qual fazem parte, levando-os, assim, a uma 

insegurança quanto a sua atuação futura em sala de aula. Eles também colocaram a 

falta de estrutura das escolas e a quantidade excessiva de alunos por turma como 

desafios a serem superados para que a inclusão de alunos com deficiência em turmas 

“regulares” torne-se mais efetiva. Sendo assim, demonstraram estarem atentos aos 
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contextos institucionais e aos dilemas que se colocam na atividade docente e 

perceberam que as escolhas do professor, no ambiente escolar, têm consequências 

sobre a limitação ou não das chances de aprendizagem de seu aluno. Portanto, temos 

indícios de que este cenário provocou uma reflexão que favorece uma educação de 

qualidade para os diferentes tipos de alunos, ou seja, uma reflexão de acordo com os 

pressupostos de Zeichner. 

Além disso, nessa análise e discussão, os participantes buscaram avaliar a 

adequação da atividade de modo a proporcionar uma compreensão correta dos 

conceitos de área e perímetro de figuras planas, demonstrando preocupação com a 

aprendizagem do aluno.  

Acrescenta-se a isso, dois fatos importantes. Primeiro, a participante Márcia, 

durante a discussão da questão 3 da Atividade 1, teve como foco a validação da 

estratégia usada pelo aluno Fábio, do episódio analisado, para determinação do 

perímetro e da área do quadrado menor. Segundo, os participantes Márcia e Valter 

destacaram ou se apropriaram do signo (uma figura em formato de L cujos lados são 

compostos por 8 e 5 cubinhos, respectivamente) que Leandro (aluno do episódio 

analisado) criou para ajudá-lo a calcular a área de figuras planas. Estes dois fatos 

demonstram indícios de uma sensibilidade quanto à forma que os alunos do episódio 

tiveram acesso ao conhecimento matemático. 

Por fim, o papel das intervenções e a importância da ferramenta material usada 

no episódio, foram aspectos que também provocaram nos participantes reflexão sobre 

as diferentes formas de acesso ao conhecimento matemático e à superação das 

dificuldades de aprendizagem decorrentes da deficiência. Podemos notar isso nas 

declarações de Márcia: “O papel das intervenções do professor é fazer com que os 

alunos pensem sobre o que estão fazendo, afim de que eles possam aprender e 

desenvolver os conceitos de perímetro e área de forma correta”, e da Júlia: “[O 

material] Foi de grande ajuda, pois além de tornar a figura concreta, onde ele poderia 

contar os quadradinhos, o material o ajuda a ver a figura utilizando as mãos”. 

Acreditamos que todos estes aspectos (avaliação da adequação da atividade, 

validação da estratégia usada pelo aluno cego, apropriação do signo criado pelo aluno 

cego, reconhecimento do papel das intervenções do professor e da importância da 

ferramenta material) proporcionaram o início de uma compreensão da influência da 

substituição de uma ferramenta mediadora (material, semiótico e/ou sensorial) por 
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outra no processo de compensação e na produção de diferentes práticas matemáticas 

e como esta substituição altera as demandas da tarefa de acordo com a ferramenta 

de mediação. Afirmamos ser o início desta compreensão, porque notamos que os 

participantes foram amadurecendo esta compreensão à medida que se envolviam nas 

demais tarefas, como veremos mais adiante. 

Em relação a Atividade 4 (cenário para reflexão sobre educação matemática 

inclusiva Tipo III) e às entrevistas, também podemos destacar os aspectos que podem 

ter provocado no futuro professor uma reflexão com respeito às formas que alunos 

com deficiência tem acesso ao conhecimento matemático.  

Alguns desses aspectos emergiram na Atividade 1, como a preocupação com 

a estrutura escolar ideal para uma inclusão efetiva, a relevância das ferramentas 

(materiais, semióticas e/ou sensoriais) como elementos mediadores e a tomada de 

consciência das possíveis consequências das práticas docentes na aprendizagem do 

aluno (com ou sem deficiência). Entretanto, houve uma ampliação do aspecto 

institucional quando Márcia, Cleide e Fred defenderam que todos os atores da 

educação devem estar envolvidos no processo de inclusão, de forma colaborativa. 

Entendemos haver também aqui evidências de uma reflexão que está relacionada 

com a luta mais abrangente por justiça social. 

 

 De que forma a resolução de problemas matemáticos, tendo um dos seus canais 

sensoriais e/ou de comunicação temporariamente interrompido, contribui para que o 

licenciando reflita sobre o papel de diferentes formas de mediação para aprendizagem 

matemática?  

 

No cenário para reflexão sobre educação matemática inclusiva Tipo II 

(Atividades 2 e 3), propomos aos participantes a resolução de problemas geométricos, 

sendo privados temporariamente de um de seus canais sensoriais e/ou de 

comunicação.  

Podemos observar que a participação neste tipo de cenário promoveu a busca 

por caminhos alternativos de comunicação e de aprendizagem, quando os 

licenciandos fizeram uso de outras ferramentas de mediação, substitutas dos olhos, 

das mãos e/ou da fala, tais como o software, o emprego de expressões comuns às 

pessoas videntes e algoritmo da multiplicação.  
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Conseguimos exemplificar esse fato com, pelo menos, três episódios. O 

primeiro, na Atividade 2, Fred, que estava temporariamente sem mobilidade das 

mãos, usou movimentos com uma caneta presa à sua boca sobre uma folha de papel 

(Figura 32, p.143) para mostrar à sua colega Daise que não era possível construir um 

retângulo a partir de um triângulo retângulo.  

O segundo episódio, na Atividade 3, Daise, que estava com os olhos vendados, 

usou os gestos e a fala para descrever o objeto a ser construído, sabendo que sua 

colega Janaína também estava com os olhos vendados (Figura 78, p.205). É possível 

que seu objetivo era comunicar-se com o ledor e a pesquisadora ou usar os gestos 

em seu próprio benefício, de modo que os gestos a ajudasse a imaginar o sólido que 

seria criado.  

O terceiro episódio também aconteceu na Atividade 3, quando foi solicitado 

calcular o volume do paralelepípedo reto retângulo formado por 20 placas quadradas 

de EVA, de 10 cm de largura e 0,2 cm de espessura. Daise e Júlia recorreram ao 

algoritmo da multiplicação desenhado sobre a mesa (Figura 74, p.199 e Figura 90, 

p.218, respectivamente), mesmo estando ambas sem acesso ao campo visual, 

demonstrando que este algoritmo foi um elemento mediador muito importante para 

elas conseguirem alcançar o objetivo da tarefa, mesmo que naquele instante tal 

ferramenta não fizesse muito sentido devido à restrição imposta. 

Podemos ainda notar que os participantes negociaram e estabeleceram uma 

interação de modo que um “emprestou” a ferramenta que tinha disponível para o outro, 

que tinha falta da mesma. Por exemplo, a parceria criada por Daise e Fred diante das 

restrições estipuladas da Atividade 2. Daise (que podia usar as mãos, mas não podia 

falar) e Fred (que podia falar, mas não tinha a mobilidade das mãos) substituiram as 

ferramentas que lhes foram suprimidas temporariamente compensando-as com 

elementos mediadores, que foram as ferramentas disponíveis do colega, ou seja, foi 

como se Daise “emprestasse” suas mãos como ferramentas para Fred e como se Fred 

“emprestasse” sua fala como ferramenta para Daise. 

Os participantes também demonstraram cuidado com suas descrições e com 

suas orientações (no caso do ledor), preocupando-se com a compreensão do colega. 

Por exemplo, quando Daise, na Atividade 3, deduziu que o sólido que estava com sua 

colega Janaína era uma pirâmide, foi elogiada pelo ledor Rodrigo e Janaína afirmou: 

“Mas ela só descobriu porque eu dei boas características. [Risos]. As características, 
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nessas horas, são tudo” (Apêndice J – Trecho 260). Os participantes ainda recorreram 

a estratégia de sobreposição para encontrar as faces congruentes (Atividade 3), 

estratégia esta que acreditamos estar relacionada com os sentidos do tato e da visão. 

Destacamos, além disso, que este cenário propiciou que as mãos fossem 

usadas como ferramentas mediadoras de acesso ao pensamento, quando Luna 

declarou “Estou pensando com a mão”, respondendo à solicitação da colega Júlia 

para não ficar em silêncio na Atividade 3. 

Observamos, ainda, que os participantes usaram, na Atividade 3, expressões 

tais como “olha esse aqui”, “vê o formato”, “coloca... assim”, dentre outras. 

Considerando que estas expressões são de uso comum entre pessoas videntes e 

entre pessoas cegas, o seu uso pelos participantes, neste cenário, pode indicar que 

eles experimentaram a sensação de usar as mãos como ferramentas substitutas dos 

olhos na tarefa de ver os objetos. Portanto, para compensar as restrições ao campo 

visual, eles o substituíram por outras ferramentas (linguagem e tato) para 

comunicarem suas ideias e argumentos matemáticos. 

Notamos, por fim, que este cenário levantou reflexões sobre outros aspectos 

da educação matemática inclusiva, como currículo, gerenciamento em sala de aula, 

limitações institucionais derivadas do sistema escolar vigente, que podem contribuir 

ou não o ensino e a aprendizagem matemática, e reflexões sobre os limites que, por 

vezes, impomos aos alunos, dificultando, talvez, seu desenvolvimento. 

No entanto, na Atividade 2, a atuação de um dos grupos também nos mostrou 

que este tipo de cenário pode não provocar o efeito desejado, pois os participantes 

deste grupo não buscaram muitas alternativas de comunicação e, é possível que, o 

fato de não poderem registrar suas respostas, tenha se tornado um obstáculo que 

dificultou a resolução da tarefa.  

Não obstante, temos evidências de que o envolvimento dos participantes na 

resolução de problemas geométricos com restrições nos canais sensoriais e/ou de 

comunicação iniciou uma valorização e sensibilidade em relação às particularidades 

do aluno com ou sem deficiência e em relação à forma de encarar os caminhos 

alternativos decorrente das restrições impostas. Temos ainda indícios de uma 

possível ressignificação, ou seja, uma reconsideração sobre estratégias matemáticas 

diversificadas e práticas pretendidas, após a realização destas atividades.  
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Tudo isso indica que esse tipo de cenário pode promover uma reflexão, de 

acordo com os pressupostos de Zeichner, ou seja, uma reflexão que conduza o futuro 

professor a tomar consciência do que pode fazer e da diversidade que encontrará em 

sala de aula, considerando a limitação do aluno não como uma desvantagem ou um 

déficit, mas como uma diferença, e, assim, tome decisões que não limitem o potencial 

desse aluno. 

 

7.5 Considerações Finais 

 

Este trabalho vem ao encontro da necessidade de pesquisas sobre a formação 

do professor de matemática na perspectiva da inclusão e procura minimizar, mesmo 

que parcialmente, a dificuldade apresentada por professores, seja em formação inicial 

ou em exercício, em relação à prática inclusiva, qual seja o sentimento de despreparo 

para lidar com os desafios da diversidade. 

Esta pesquisa, então, apresenta uma proposta de formação inicial docente que, 

usando a reflexão sobre o ensino e a aprendizagem de alunos com deficiência, 

procura envolver o futuro professor na relação entre a teoria e a prática no contexto 

da educação inclusiva. Primeiro, convidando o licenciando a analisar e discutir 

cenários nos quais alunos com deficiência resolvem problemas geométricos, 

provocando uma reflexão em relação às formas diversificadas de acesso ao 

conhecimento matemático. Isto é comprovado quando a participante Luna, por 

exemplo, afirmou, em sua entrevista, que para haver educação inclusiva, o professor 

deve lançar mão de várias metodologias de ensino, pois precisa considerar que o 

aluno pode encontrar outro caminho para fazer determinada tarefa matemática, 

corroborando com as ideais de processo de compensação de Vygotsky. 

A segunda parte da nossa proposta de preparação do professor de matemática 

para atuar em um contexto inclusivo que indicamos é oferecer a oportunidade de 

resolver problemas matemáticos, tendo um dos seus canais sensoriais e/ou de 

comunicação temporariamente e artificialmente interrompido, pois esta resolução 

contribui para que o futuro professor reflita sobre o papel das diferentes formas de 

mediação no processo de aprendizagem matemática. Constatamos isto quando a 

participante Márcia, por exemplo, afirmou em sua entrevista: “Eu aprendi como 

mostrar e a lidar com a inclusão, pensar talvez em como o aluno pensaria. Acho que 
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isso foi uma coisa que a gente fez muito aqui: pensar em outras formas para passar o 

conhecimento”, atestando o que é defendido por Vygotsky em relação à mediação. 

No entanto, temos a clareza de que os cenários para reflexão propostos nesta 

pesquisa precisam ser refinados, apontando para novos caminhos a serem 

pesquisados. Na Atividade 2, por exemplo, o fato dos componentes do Grupo 3 

(Valter, Rodrigo e Janaína) não terem buscado muitas alternativas de comunicação 

nos levou a questionar se as restrições impostas (incluindo o fato de não poderem 

registrar suas respostas sobre os quadriláteros obtidos) tornaram-se obstáculos que 

dificultaram a resolução da tarefa. Consequentemente, devemos pensar futuramente 

em como poderíamos intervir para que estas dificuldades fossem superadas. 

Na Atividade 3 encontramos outra dificuldade. O Grupo 1 (Daise, Janaína e 

Rodrigo) gastou muito tempo para realizar a Tarefa III, o que nos levou a pensar na 

estrutura da mesma. Podemos ter como opção, para o refinamento desta tarefa, 

inverter a ordem dos itens, solicitando primeiro que o prisma seja preenchido pelas 

pirâmides e, em seguida, que o volume entre elas seja comparado, tomando-as duas 

a duas. 

Constatamos ainda que nossos cenários para reflexão são limitados. Na 

Atividade 3, a participante Daise questionou como seria a inclusão de um aluno com 

síndrome de Down. 

 

[...] Um aluno com síndrome de Down, ele incluído numa turma, ele tem certas 
dificuldades de raciocínio que ele não vai atingir (alguns conteúdos matemáticos) 
nunca. Então o que vai adiantar ele estar numa turma. O que a gente vai fazer? Vai 
empurrar ele? 

 

 

Os cenários para reflexão que propomos aqui não abragem diferentes 

deficiências, pois privilegiamos ferramentas sensoriais e/ou de comunicação. Além 

disso, durante a aplicação das atividades surgiram questionamentos e colocações dos 

participantes quanto a outros aspectos da educação matemática inclusiva que não 

eram o foco desta pesquisa: currículo da matemática escolar; avaliação; 

gerenciamento em sala de aula; e limitações institucionais derivadas do sistema 

escolar vigente. Entendemos que cada um destes aspectos precisam ser discutidos 

pela comunidade acadêmica, sob a ótica da inclusão.  
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No entanto, é preciso esclarecer que todo e qualquer cenário será limitado, pois 

dependerá para quem ou com que finalidade estão sendo elaborados, ou seja, não 

existe um cenário para reflexão que seja perfeito. 

Acreditamos que este trabalho seja apenas o primeiro passo rumo a um mundo 

cheio de investigações, descobertas e indagações, principalmente, na universidade 

em que trabalho, pois estamos inciando um grupo de pesquisa na área de Educação 

Matemática Inclusiva, junto com a profª Drª Érika Silos de Castro, com a participação 

dos licenciandos e professores da região.  

Por isso, temos pela frente um longo caminho a ser percorrido para que 

tenhamos uma educação matemática cada vez mais inclusiva. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo 
de Anuência 
 

 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS - CEP 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O (A) Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Ressignificando 
concepções associadas a aprendizagem matemática de pessoas com deficiências”. Mais 
especificamente, vamos coletar dados para a pesquisa “Formando professores de Matemática para 
uma Educação Inclusiva: (re)significando concepções dos licenciandos sobre a aprendizagem de 
geometria de alunos com deficiência”. Nesta pesquisa, para investigar como as perspectivas 
relacionadas a inclusão de aprendizes com deficiências impactam no ensino da matemática, estamos  
convidando professores e futuros professores a refletirem sobre os desafios do ensino da matemática 
em salas de aula inclusivas.  
 
Sua participação consiste em discutir uma série de atividades envolvendo questões que abordam 
possíveis situações cotidianas em uma sala de aula de matemática inclusiva. Estas atividades serão 
apresentadas durante o curso da disciplina “Educação Matemática Geometria”. Para análise de dados 
usaremos suas respostas escritas e gravações em vídeo das discussões. Uma cópia das gravações pode 
ser solicitada, se for do seu interesse. 
 
Os riscos envolvidos na pesquisa são que os participantes poderiam sentir que sua capacidade de lidar 
com alunos com deficiências está sendo avaliada. No entanto, essa não é a intenção da pesquisadora 
uma vez que não existem respostas certas ou erradas.  
 
Queremos esclarecer que seus protocolos de pesquisa não influenciarão na avaliação da disciplina e 
nenhum aluno sofrerá prejuízo, caso não aceite participar. Esperamos que a pesquisa contribua para 
gerar um acervo de possíveis estratégias de trabalhar com turmas com alunos com deficiências, 
deixando os participantes mais seguros para atuar em aulas inclusivas. 
 
Para participar deste estudo o(a) Sr.(a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 
financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, 
o(a) Sr.(a) tem assegurado o direito a indenização. O(A) Sr.(a) terá o esclarecimento sobre o estudo em 
qualquer aspecto que desejar e estará livre para retirar seu consentimento ou interromper a 
participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 
acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que o(a) Sr.(a) é atendido pela 
pesquisadora. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 
material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. O(A) Sr.(a) não será 
identificado em nenhuma publicação que possa resultar. 
 
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será 
arquivada pelo pesquisador responsável, na Universidade Anhanguera de São Paulo e a outra será 
fornecida ao(a) Sr.(a).  Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 
pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade 
com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 
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Eu, _____________________________________________________, portador do documento de 
Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa “Formando 
professores de Matemática para uma Educação Inclusiva: (re)significando concepções dos licenciandos 
sobre a aprendizagem de geometria de alunos com deficiência”, de maneira clara e detalhada e 
esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar 
minha decisão de participar se assim o desejar.  
 
Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento livre e 
esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
 
 

Santo Antônia de Pádua, _________ de __________________________ de 20___. 
 
 
 

Nome     Assinatura participante                           Data 
 
 
 

Nome     Assinatura pesquisador              Data 
 
 
Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 
 
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos - UNIAN 
Rua Maria Cândida, 1813, Bloco G - 6o andar Vila Guilherme - São Paulo – SP, CEP: 02071-013. Fone: 
(11) 2967-9015 (e-mail: comissao.cep@ig.com.br). 
 
Pesquisadoras responsáveis:  
Leiliane Coutinho da Silva Ramos – UFF 
E-mail: leilianecsramos@gmail.com 
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APÊNDICE B – Atividade 1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - INFES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS, BIOLÓGICAS E DA TERRA - PEB 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA GEOMETRIA   SEMESTRE: 2.2015 

 

ATIVIDADE 1 (PESQUISA) 

 

Numa escola pública do ensino médio, uma professora tem como desafio ensinar 

geometria numa turma do 1º ano. Mais especificamente, o conteúdo era conceito de área e 

perímetro de figuras planas. No entanto, na sua turma tem quatro alunos cegos: Leandro (14 

anos) e Fábio (16 anos); Caio (17 anos) e Marcos (18 anos).  

Inicialmente, a professora conversou com os alunos para investigar as concepções de cada 

um sobre os conceitos a serem abordados. Veja abaixo o que estes quatro alunos responderam. 

Fábio: Perímetro é toda a extensão da figura. Área é o espaço interno. 

Leandro: Perímetro é todos os lados. É o contorno da figura. Área é o espaço interno. 

Caio: Perímetro seria o comprimento da figura. Área seria toda a extensão da figura. 

Marcos: Área é o tamanho e perímetro é a volta. 

 

1) A professora percebeu que os conceitos de área e perímetro não eram novos aos alunos. Na 

sua opinião, quais propriedades matemáticas estão destacadas nas falas dos alunos?  

 

2) Qual a descrição de área e perímetro que você ofereceria para os alunos desta turma?  

 

Após essa conversa inicial a professora divide a turma em duplas e oferece a cada uma a 

ferramenta confeccionada sobre placas de madeira retangulares com medidas de 25 cm por 30 

cm. Sobre as placas foram fixadas lâminas de EVA, na quais as figuras geométricas foram 

recortadas, conforme figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, a professora pediu a cada um que escolhesse uma das formas menores preenchidas 

com pequenos cubos. Assim, o quadrado e retângulo menores foram compostos por 16 e 24 

cubos respectivamente. A tarefa foi proposta da seguinte maneira: A ideia deste exercício é 

calcular a área e o perímetro dessas figuras. Essas duas (quadrado e retângulo menores) já 

estão preenchidas. Vamos ver se vocês conseguem calcular o perímetro e a área de todas elas. 

 

À medida que os alunos trabalham explorando a ferramenta para calcular a área e o perímetro 

das figuras propostas, acontece o seguinte diálogo entre a professora e Fábio. 
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Fábio: Contando os quadradinhos é 4 por 4. O perímetro é 16. 

Professora: E a área? Como você calcularia a área? 

Fábio: Eu não sei. 

Professora: Você me disse que a área é todo espaço. E todo espaço aí está preenchido 

por esses quadradinhos. Como você pode saber a área composta por todos esses 

quadradinhos? 

Fábio:  Só se for contando (indicando sucessivamente alguns cubos que preenchiam o 

quadrado). Aí, no caso, teria 16. 

Professora: 16 seria a área, e o perímetro? 

Fábio: Eu achei que era 16. 

Professora: Mas é a mesma coisa o perímetro e a área? 

Fábio: O perímetro é o contorno da área. 

 

3) Comente sobre as estratégias de Fábio para encontrar a resposta do problema proposto, 

relacionando com a descrição original dele.  

 

Para conduzir a um método geral para o cálculo da área e do perímetro de quadriláteros, a 

professora propõe a seguinte tarefa: Se tivéssemos um retângulo com lados 5 e 8, qual seria sua 

área e seu perímetro? Desta vez, eles não tinham a representação tátil de um retângulo 

preenchido por cubos ou uma representação pictórica com as respectivas medidas dos lados. 

Tinham somente acesso aos cubos e as réguas. Veja como Leandro resolve a questão. 

 

Leandro: Fiz uma carreirinha de 8 e uma carreirinha de 5 (gesticulando sobre a mesa 

as carreiras horizontal e vertical), porque é um retângulo, né? 

 Se aqui tem 8 e aqui, nesta carreira, tem 5, então, aqui também tem 8 e aqui também 

tem 5 (apontando os outros lados do retângulo imaginário) ... 

 Agora você precisa completar aqui, completar dentro ... 

(Enquanto a professora conversava com o outro aluno, Leandro posiciona na mesa os 

cubos de madeira formando uma figura em formato de L e faz os cálculos gesticulando 

uma contagem com os dedos) 

 Já cheguei! Acho que é 40. 

Professora: Por que? 

Leandro: Por que, daí, é como se eu tivesse completando a linha... Aí eu fiz 8 vezes 5 

(gesticulando sobre a mesa as linhas a completar) 

 

4) Como você agiria em relação à solução dada por Leandro? 

 

5) Na sua opinião qual foi o papel do material para o desenvolvimento da atividade e nas 

descrições dadas pelo aluno. 

 

6) Qual o papel das intervenções do professor ou qual a influência das escolhas feitas pelo 

professor na condução da atividade? 
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7) Já teve alguma experiência de ensinar geometria a um aluno cego ou com alguma outra 

deficiência? 

 

8) Se pudesse dar uma nota, de 1 a 10, para seu nível de confiança em ensinar geometria para 

um aluno com deficiência, qual seria? Justifique. 

 

9) Na sua opinião, quais os desafios encontrados para incluir alunos com deficiência nas turmas 

“regulares”? 

 

 

VOCÊ PODE USAR O ESPAÇO ABAIXO E VERSO PARA ESCREVER SUA 

RESPOSTA PARA OS ITENS 1 a 9 
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APÊNDICE C – Atividade 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - INFES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS, BIOLÓGICAS E DA TERRA - PEB 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA GEOMETRIA   SEMESTRE: 2.2015 

 

ATIVIDADE 3 (PESQUISA) 

Esta atividade deve ser realizada em grupo de três componentes. Dois componentes do grupo 

(A e B) vão perder temporariamente o acesso ao campo visual (fechando os olhos ou ficando 

com os olhos vendados por um momento). O terceiro componente do grupo (C) é o ledor e vai 

anotar e/ou vai filmar os outros, mas não pode interferir na resolução das tarefas propostas. 

Escolha entre os componentes do seu grupo quem será aluno A, B e C. 

I. O aluno A recebeu um objeto e o aluno B recebeu várias placas de EVA que tem o mesmo 

formato e tamanho. 

 

a) Após uma exploração tátil, o aluno A deve descrever seu objeto para o aluno B com o maior 

número possível de características, sem usar o nome matemático do sólido.   

b) O aluno B vai construir o mesmo objeto a partir da descrição do seu colega e dar o nome 

matemático deste sólido. 

c) Sabendo que cada placa representa um quadrado cujo lado mede 10 cm e que a espessura da 

placa é 0,2 cm, vocês devem calcular o volume deste sólido. 

d) É possível transformar este sólido no outro sem desmontar as placas? Vocês acham que é 

possível transformar em outros sólidos? Em caso afirmativo, quais seriam?  

e) Quando você transformou o sólido dado em outro, o que aconteceu com o volume? Justifique 

sua resposta. 

 

 

II. Agora o aluno B recebeu um objeto diferente do anterior e o aluno A recebeu várias placas 

de EVA que tem o mesmo formato, mas tamanhos diferentes. 

 

a) Após uma exploração tátil, o aluno B deve descrever seu objeto para o aluno A com o maior 

número possível de características, sem usar o nome matemático do sólido.    

b) O aluno A vai construir o mesmo objeto a partir da descrição do seu colega e dar o nome 

matemático deste sólido. 

c) É possível transformar este sólido no outro sem desmontar as placas? Vocês acham que é 

possível transformar em outros sólidos? Em caso afirmativo, quais seriam? 

d) Quando você transformou o sólido dado em outro, o que aconteceu com o volume? Justifique 

sua resposta. 

 

III. Para esta tarefa, você tem em mãos três pirâmides de base triangular e um recipiente em 

formato de prisma triangular. Em relação às pirâmides, uma tem textura lisa, outra tem 

textura crespa e a terceira tem textura de pano.  
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a) Compare o volume da pirâmide de textura lisa com a pirâmide de textura de pano. O que 

você conclui? Justifique. 

 

b) Compare o volume da pirâmide de textura crespa com a pirâmide de textura de pano. O que 

você conclui? Justifique. 

 

c) O que você pode afirmar sobre o volume das três pirâmides? Justifique. 

 

d) Preencha o interior do prisma triangular com as pirâmides. O que você pode concluir sobre 

o volume de cada uma das pirâmides? 

 

e) Considerando que o volume de um prisma é dado pela produto da área de base pela medida 

da altura do mesmo, como determinar o volume de uma pirâmide cuja base tem área igual a 

base de um prisma?  

 

Assim que a tarefa for concluída, A, B e C têm uma pequena discussão sobre como as restrições 

e o material influenciaram suas estratégias, seguindo as questões abaixo. 

1) Quais foram as suas impressões ao resolver as questões com as restrições estipuladas? 

Qual foi a sensação?  

2) Quais foram as estratégias que vocês usaram para resolver as questões com as 

restrições? 

3) Quais as propriedades ou conceitos matemáticos envolvidos nesta atividade? 

4) Na sua opinião, qual foi o papel do material para o desenvolvimento das atividades e 

nas suas descrições? De que forma o material influenciou na conclusão das atividades? 

5) Na sua opinião, o que precisa melhorar nesta atividade para que ela possa ser mais 

acessível e compreensível para todos os alunos? 

 

Em seguida, todo o grupo se une para compartilhar ideias e reflexões. 

 
POR FAVOR, ESCREVA SUA RESPOSTA PARA OS ITENS 1 a 5 NO VERSO 
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Apêndice D – Transcrição da Atividade 1 

 

A pesquisadora iniciou a atividade explicando que os participantes iriam analisar um 
cenário de ensino que incluía um trecho de um vídeo. Foram distribuídas as folhas 
com as questões, foi feita a leitura da introdução e da primeira questão e a 
pesquisadora explicou que, primeiro, as questões seriam respondidas por escrito e 
individualmente, para depois seriam discutidas em grupo. 
 

1 Luna questiona o significado da expressão “propriedades matemáticas” que consta na questão 1.  

2 A pesquisadora explica que eles precisam identificar o que de matemática tem nas descrições dos 

alunos cegos. 

3 Rodrigo pergunta se é para analisar a resposta de cada aluno cego individualmente.  

4 A pesquisadora responde que pode ser assim, mas que eles podem também destacar o que mais 

chamou a atenção de forma geral. 

5 Valter e Cleide trocaram as folhas entre si e depois discutem sobre as questões. Depois, eles 

desfazem a troca das folhas. 

6 Daise quer saber se a descrição que responderá na questão 2 envolve as descrições dadas pelos 

alunos.  

7 A pesquisadora responde que ela teria que se colocar no papel de professora destes alunos para 

descrever área e perímetro.  

8 Rodrigo complementa perguntando: “se eu fosse professor deles, como eu explicaria?” 

9 Rodrigo pediu para discutir as questões com os colegas Cleide e Valter, principalmente a questão 

3.  

10 Valter faz um gesto que parece indicar o perímetro da figura que o aluno cego estava investigando. 

Depois levanta a hipótese de como o aluno cego resolveria se o quadrado fosse 5x5. Neste caso, 

eles sabem que o perímetro e a área serão diferentes. Por isso, durante a argumentação, Valter 

fez um gesto indicando 5 fileiras de 5 cubinhos. 

11 A pesquisadora faz a leitura da questão 3 e mostra a placa utilizada como ferramenta para estudo 

de área e perímetro com os alunos cegos. Os participantes manipulam a placa. Por fim, segue-se 

para o vídeo. 

12 Júlia: Nem parece que ele não enxerga! 

13 Márcia diz que não entendeu todo o diálogo, “porque primeiro ele (Leandro) colocou uma carreira 

de 8 depois uma carreira de 5 (indicando com as mãos sobre a mesa as carreiras de cubinhos) 

depois tinha que completar. Ele achou até que a área era 40, porque ele tinha que completar fila 

por fila (gesticula as fileiras), só que na hora dele dar o perímetro, eu não vi ele dá o resultado”.  

14 A pesquisadora explica que o trecho do vídeo é referente somente ao cálculo da área e não do 

perímetro, apesar de na questão ser solicitado ambos. 

15 Em seguida, a pesquisadora lê a questão 4 e explica aos participantes que eles terão que se 

colocar no lugar do professor do aluno que aparece no vídeo e analisar sua resposta. 

16 Júlia responde não saber o que fazer nesta situação. 

17 Márcia diz que Leandro adaptou o conceito de área para ele. 
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18 Rodrigo pergunta se a solução do aluno cego está correta.  

19 A pesquisadora responde que isso é o que ele terá que analisar colocando-se como professor 

deste aluno. 

20 Janaína diz à Luna não ter entendido a questão e faz os gestos indicando a base e a altura do 

retângulo em questão 

21 Valter e Cleide discutem a questão e, novamente, Valter usa os gestos para indicar a altura do 

retângulo. Em seguida, Luna entre na discussão, concordando com as colocações do Valter. Não 

é possível entender o áudio. 

22 Janaína volta a falar sobre sua dúvida com Luna. A dúvida era em determinar qual era a medida 

da base: se 5 cm ou 8 cm. Ela fez o gesto em formato de “L” para indicar sua dúvida para Luna, a 

qual indica oito como medida da vertical e 5 como medida na horizontal e segue preencher o 

retângulo imaginário com 5 colunas de altura 8 cm. 

23 Márcia fica em dúvida se a resposta dela está correta, mesmo que eu tenha ressaltado que não 

existe resposta correta no caso destas questões. Ela disse que tentou explicar como entendeu as 

descrições dos alunos cegos. 

24 Márcia e Júlia discutem as descrições dos alunos cegos dadas na questão 1 em relação a 

expressão “extensão da figura”, usada pelos alunos Fábio e Caio. Juliane alega que a expressão 

pode significar o comprimento/tamanho da figura ou a figura como um todo e complementa dizendo 

que quando o aluno cego falou “extensão da figura” não sabia o seu significado. O áudio da Márcia 

não está claro. Júlia acrescenta que ele (Fábio – questão 3) vê o perímetro como área.  

25 Márcia discorda e alega que o aluno pensou em perímetro corretamente, indicando com gestos os 

4 lados do quadrado, depois desenhando no papel, e concluindo que o resultado é 4x4 para o 

perímetro. Ainda Márcia acrescentou que esta é uma interpretação dela. Júlia diz: “Eu não tinha 

pensado por este lado”. Márcia complementa que para área ele contou quantos quadradinhos. As 

duas voltam a preencher suas folhas. 

26 Júlia disse que deixaria a resposta escrita como está, apesar de sua discussão com a Márcia. 

27 Márcia: Na questão 8, depois de ver isso, eu daria 2. Depois de ver como funcionaria uma aula de 

área e perímetro, diria que é 2. 

28 Márcia: Você acha que para ensinar um aluno com deficiência demora bem mais tempo, por conta 

das atividades? Eu penso que seja muito difícil misturar um aluno com deficiência com um aluno 

sem deficiência para fazer uma atividade... Eu penso que usar o mesmo método, até mesmo o 

método usado na atividade, pode ser usado para aluno que enxerga. Mas para quem enxerga 

“normalmente” o material vai ser um complemento, e para quem não enxerga vai ser fundamental. 

Para quem enxerga, você pode desenhar no quadro. Já quem não enxerga tem que sentir para 

reforçar os conceitos. 

29 Pesquisadora: O fato de desenhar para o aluno vidente, torna o aprendizado mais fácil? 

30 Júlia: Esse número 8 é contraditório, quer dizer, não contraditório. Porque aqui é como se fosse 

ensinar só o aluno com deficiência. Só com um aluno com deficiência, eu não teria dificuldade, 

mas ter um aluno com deficiência numa sala de aula 30 alunos... 
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31 Márcia diz que leu o artigo e que agora pensa diferente para preencher as demais questões (5 a 

9). 

Discussão das questões 

Questão 1 

32 Luna e Rodrigo leram suas respostas. Depois Luna volta a comentar sobre sua resposta 

33 Júlia: Marcos e Leandro disseram basicamente a mesma coisa. 

34 Márcia: Marcos resumiu muito o conceito. Quem sabe a definição até entende (o que ele falou) 

mas quem está com ele e não sabe talvez não entendesse. O Caio deve ter confundido as 

definições. Quando ele disse que perímetro é o comprimento da figura, poderia não ser a volta 

toda, mas poderia ser de um lado a outro (faz gestos indicando os lados). E a área como extensão 

parece que tem a ver com distância. E Leandro disse que o perímetro é todos os lados; a gente 

entende, mas seria melhor se ele tivesse falado como soma, e sobre a área, ele definiu melhor, 

pois disse que é o espaço interno. 

35 Pesquisadora: Mas quando Leandro fala, no final, que o perímetro “é o contorno da figura” não 

complementa a ideia? Ou pra você ainda está incompleto? 

36 Márcia: Depende o que ele pretendia falar. A gente entende. 

37 Janaína: Eu acho que quando ele falou do contorno da figura, complementou a ideia anterior. 

38 Daise: Eu achei que esse “negócio” de lados e contorno, o jeito certo de dizer. 

39 Márcia: Eu tinha escrito que ele complementou quando disse contorno. Só não tinha lido, mas não 

usou “a soma” na definição. 

40 Júlia: Marcos quando disse “a volta” ele pensou na figura (gesto descrevendo o contorno de um 

retângulo) e quis dizer a mesma coisa que Leandro. 

41 Cleide: Ele pensou na volta da figura... 

42 Daise: Porque volta tem a ver com contorno. 

43 Janaína leu sua resposta, depois acrescentou: Eu destaquei uma das falas que o Fábio quando 

foi definir em relação do perímetro ele fica na ideia de definição que o Caio deu referente a área, 

porque o Fábio vai definir é extensão da figura e o Caio vai dizer que a área seria a extensão da 

figura. Se um define que área é uma coisa, o outro vai achar que a área que ele acha pra ele seja 

o perímetro. Então vai confundir a noção. 

44 Pesquisadora: percebi agora que os dois usaram a mesma expressão (extensão) para dois 

conceitos diferentes. 

45 Júlia: Eu acho que o Caio foi o que menos chegou aos conceitos, pois comprimento e extensão 

quer dizer a mesma coisa na minha opinião. Porque quando ele diz “comprimento da figura” e 

“extensão da figura”, extensão pode ser comprimento. Então, eu acho que ele disse com palavras 

diferentes para a mesma coisa. 

Questão 2 

46 Daise e Júlia leram suas respostas, sendo que Júlia usou os gestos para representar os lados do 

que a figura ocupou no momento de sua explicação. 

47 Cleide leu a resposta 
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48 Rodrigo: Quando eu fiz esta questão, eu lembrei, por exemplo, das suas aulas de Análise quando, 

por exemplo, para dar uma definição você ia pegando as ideias dos alunos, não ia jogando direto, 

mas a partir dos alunos ia construindo o conhecimento. (Depois, ele leu a resposta). 

49 Janaína: Também fiz de um jeito parecido. (Então, ela leu sua resposta – daria a definição de 

perímetro, pegaria carona na definição deles e pediria para eles calcularem esse contorno ou volta 

de algumas figuras). 

50 Márcia: Eu pensei no que a gente fez nas aulas com Tangram que usa uma unidade de referência 

para determinar a área de certa figura (leu a resposta escrita). 

51 Luna e Valter leram suas respostas. 

52 Pesquisadora: Vocês que deram a descrição direta, como vocês iriam fazer para relacionar o que 

eles (os alunos cegos) mais ou menos sabem (pois a professora verificou que os conceitos não 

eram novos para eles), então como sair do que eles falaram para chegar no que vocês 

descreveram com área e perímetro? 

53 Júlia: O que eles falaram foi basicamente o que eu escrevi... 

54 Pesquisadora: Colocar a definição para o professor é bem fácil. O difícil é o aluno entender e 

pensar “o que eu falei está errado”. Ele muitas vezes não faz a relação entre a sua definição e a 

definição dada pelo professor. O aluno pensa “Se o professor está falando outra coisa, 

provavelmente o que eu falei está errado”. Talvez o que os dois falaram seja a mesma coisa, mas 

se for dita de forma diferente, o aluno entende que a definição dele está errada. 

55 Daise: O meu, identifiquei mais próximo do certo foi o Leandro, então coloquei a mesma coisa que 

ele para perímetro. Achei o dele mais próximo. Eu fiz a área diferente, porque essa ideia de espaço 

interno me remete um pouco a volume... dependendo do que você está trabalhando – com sólido 

ou não. 

56 Luna: A definição que eu dei foi em cima da fala do Leandro... Eu achei que ele ficou mais próximo 

da definição e foi através da fala dele que eu peguei a minha definição. 

57 Pesquisadora: O que eu estou pedindo para vocês pensarem é: vocês têm esses quatro alunos 

que colocaram suas definições e um deles você percebeu que ele está mais próximo, mas e os 

outros? (...) Como fazer com que os outros cheguem também a esse “próximo”? Podemos 

amadurecer esta resposta... Normalmente, a gente destaca aquele que está certo e daí vamos dar 

valor a esta resposta, e as outras? É um questionamento para pensar mais. 

58 Luna: Acho que todo mundo define o perímetro bem aqui. Agora, o único que não definiu a área 

bem, foi o Marcos, na minha opinião, porque ele fala do tamanho. E aí podemos perguntar: o que 

é tamanho? 

59 Rodrigo: O professor poderia pedir ao Leandro, por exemplo, explicar como ele chegou aquela 

ideia e fazer os alunos pensarem semelhante a ele, junto com ele. 

60 Pesquisadora: Pode ser também. Normalmente, aluno com aluno se dá muito bem. Melhor do que 

professor e aluno. 

61 Daise: outra coisa também a questão das intervenções. Você pode pegar esses alunos que não 

chegaram tão próximo à resposta correta e ir indagando “mas o que é isso?”. 
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62 Pesquisadora: Levantei esta questão se a gente parasse nesta questão da definição ou da 

descrição. Mas a gente vê que a atividade não é só você saber o que é ... ou só saber o que é 

pela definição em si. 

Questão 3 

63 Júlia: Eu acho que o Fábio usou na definição do perímetro “extensão”, ele não sabia muito bem o 

que estava falando... o que significava extensão. 

64 Pesquisadora: Porque você acha isso?  

65 Júlia: Porque quando ele fez o perímetro, ele acertou por sorte. 

66 Pesquisadora: Por sorte? 

67 Júlia: Foi porque era uma figura (faz o gesto de um quadrado) ... e consequentemente ser igual. 

68 Daise: Eu acho que foi porque era um quadrado. Porque na conversa ele dá a resposta de 16. 

69 Júlia: Ele fez para o perímetro a área. 

70 Cleide: Ele pegou o lado de cada quadradinho e pensou assim: que se somasse o lado de cada 

quadradinho da lateral, realmente dava 16. 

71 Júlia: Mas quando ela pergunta: “E a área?”, ele fala “não sei”, e aí ela (professora) fala “mas você 

não falou que era isso?”. 

72 Valter: Aí ele foi conta um por um. 

73 Daise: Então, a área ele fez certinho... ele contou cada quadradinho que formava o espaço, mas 

para o perímetro ele já deu a resposta 4x4, 16. Mas e se não for uma figura regular... Se ele tiver 

pensado assim, então foi sorte mesmo. 

74 Júlia: Ele pensou... se ele mantém a definição da fórmula (não sei se ele já tem), isso seria errado: 

pegar um número e multiplicar por outro. Mas, por coincidência, o perímetro e a área dessa figura 

seriam o mesmo valor. (A pesquisadora reforça que isso acontece para esta figura). Talvez se 

fosse uma figura diferente, talvez ele não respondesse corretamente. 

75 Pesquisadora: O texto na atividade não dá margem para determinar se Fábio acertaria o perímetro 

e a área de uma figura diferente da figura dada. Mas no final do diálogo, Fábio fala que o perímetro 

é o contorno da área. 

76 Júlia: É, mas quando ela questiona a ele sobre a área, ele fala “não sei”, aí ela fala “mas você não 

disse que era a extensão”, eu entendi como se ele continuasse olhando pra ela (sem entender), 

aí ela disse “conta aí”, então ele contou e falou a resposta. 

77 Márcia: Sobre o perímetro, eu acho que ele percebeu que era um quadrado. Então eu acho que 

ele contou um lado (fazendo gestos para indicar um lado), deu 4. Como são quatro lados, ele 

multiplicou por 4. Por isso, eu acho que ele achou o perímetro.  

78 Pesquisadora: Então para você não foi sorte? 

79 Márcia: Não foi sorte. Só que essa conta, de certa forma, fez ele se confundir com a área, porque 

área também é multiplicação; aí, ele se sentiu confortável, porque ele definiu área como espaço 

interno, então, ele se sentiu confortável fazer a área contando um por um. Porque ele pode ter 

pensado e se confundiu para fazer. Ele sabia o que estava fazendo, mas se confundiu com o que 

já sabia.  

80 Pesquisadora: Por serem os resultados iguais? 
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81 Márcia: Ele contou 4 pecinhas e ele multiplicou pela quantidade de lados. 

82 Rodrigo: Nessa figura, o perímetro e a área tem o mesmo resultado, mas, se fosse, por exemplo, 

uma figura retangular de base 3 e altura 5? O perímetro seria 16 e a área seria 15. O perímetro 

seria maior que a área.  

83 Pesquisadora: Você acha que neste caso ele não acertaria? 

84 Rodrigo: Eu acho que ele teria maior dificuldade. 

85 Pesquisadora: Fábio trabalhou com o quadrado pequeno, mas seu colega de dupla, não fez o 

quadrado, fez o retângulo. Aqui eu não destaquei, então, na verdade, neste texto, não tem como 

dizermos se Fábio acertaria ou não o perímetro e a área do retângulo. 

86 Janaína: Mas talvez ele “chutaria” a área como sendo o maior valor, no caso, 16, pois a área deve 

ser o maior número.  

87 Júlia: Sabe o que eu parei para pensar agora? Quando eles falam “espaço interno” e o “contorno”, 

será que eles contam só o que está dentro do contorno ou eles contam o contorno também? 

88 Valter: mas nesse caso, ele contou o contorno também. 

89 Júlia: mas não foi Fábio quem falou isso. Quem falou que perímetro é o contorno e a área é o 

espaço interno, poderia contar o que está em volta para o perímetro e tirar o contorno, e o que 

sobrou é a área. 

90 Pesquisadora: Deixarei esta questão para a discussão do texto, pois temos descrito uma situação 

assim no texto. 

Questão 4 

91 Daise: Pelo vídeo, eu entendi que ele sabe a fórmula de área. Porque ele montou o retângulo com 

a carreira de 8 e 5 (indica com o dedo os lados do retângulo) e foi preenchendo o espaço que seria 

a área, mas para calcular a área ele não contou dessa vez, ele só multiplicou 8x5 e deu a resposta. 

92 Pesquisadora: Ele não fez mais nada? 

93 Daise: Eu lembro exatamente dele ter feito a multiplicação. 

94 Márcia: Ele preencheu as filas... 

95 Pesquisadora: Ele montou todo o retângulo? 

96 Valter: Só a base e altura (indicando com a mão direita os lados do retângulo e Júlia faz um gesto 

indicando base e altura) ... ele imaginou que tinha em cima e embaixo. 

97 Márcia: Ele disse que era para preencher, mas ele não montou. Ele colocou assim e assim 

(indicando base e altura). 

98 Pesquisadora: Ele imaginou o preenchimento do retângulo, até porque não tinha cubinho suficiente 

para o preenchimento... Não sei se vocês repararam que teve uma hora que ele ficou assim ... 

(contando) enquanto a professora estava atendendo ao colega ao lado. 

99 Júlia e Janaína leram suas respostas. Janaína faz o gesto com as mãos para indicar os lados do 

retângulo representados por Leandro. 

100 Cleide leu sua resposta. 

Questão 5 

101 Daise leu sua resposta e complementou: Você não fica só imaginando... 

102 Márcia e Júlia leram suas respostas. 
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Questão 6 

103 Márcia leu a resposta e acrescentou: O aluno vai pensar se ele realmente está fazendo certo. Igual 

foi com o Fábio. Ela ficou instigando ele desenvolver o conceito de forma correta. 

104 Rodrigo leu a resposta 

Questão 7 – Ninguém teve experiência anterior 

Questão 8 

105 Márcia: Depois dessa... 2. 

106 Janaína: Nota 6, dividindo entre parte teórica (nota 5) e parte prática ou como desenvolver 

determinado conteúdo (nota 1). 

107 Daise: Nota 5, pois pensa ser difícil, mas é algo que interessa. 

108 Júlia leu a resposta e frisou que os alunos com deficiência precisam de muita atenção. 

109 Rodrigo: Minha nota é zero. 

110 Luna: Ninguém tem 0% de conhecimento. Todo mundo tem um pouco de conhecimento. Você 

está subestimando você mesmo (sobre Rodrigo querer dar nota zero nesta questão). 

Questão 9 

111 Janaína leu a resposta. 

112 Rodrigo: Eu respondi olhando para mim.  

113 Cleide leu a resposta e frisou o fato de dar atenção especial para os alunos com deficiência numa 

turma grande de alunos considerados normais. 

114 Júlia e Luna leram suas respostas. 

115 Pesquisadora: Será que vamos saber um dia fazer inclusão?  

116 Daise: será que é possível? ...  

117 Pesquisadora: Essa pergunta é para ficar na mente de vocês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

331 
 

Apêndice E – Atividades anteriores à Atividade 2  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF       

INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - INFES    

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS, BIOLÓGICAS E DA TERRA – PEB          

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA GEOMETRIA   SEMESTRE: 2.2015   

  

TEXTO EXTRAÍDO DO LIVRO: Utilizando resultados de pesquisa sobre o ensino e aprendizagem em geometria 

– Autor: Vincenzo Bongiovanni – PROEM Editora Ldta. 
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Apêndice F – Transcrição do Grupo 1 (Fred e Daise) realizando a Atividade 2  

 

Fred estava sem mobilidade das mãos e Daise não podia falar, mas mexia com as mãos para executar 
os comandos no software. 
 
1 Fred: Faz um triângulo qualquer primeiro. (Pausa) É a primeira coisa que tem que fazer. Depois a 

gente vê quais quadriláteros é possível fazer a partir dele. 

2 Daise começa a construção de um triângulo. 

3 Fred pergunta a pesquisadora: O triângulo qualquer pode ser um triângulo equilátero qualquer? 

4 Pesquisadora: Se é triângulo qualquer como você já diz que é equilátero? 

5 Fred lê novamente a questão em voz alta e fala com Daise: Então você vai refletir o ponto A no 

segmento CB. Aí você vai fazer um quadrilátero. 

6 Daise faz um gesto com o dedo indicador para perguntar ou tirar a dúvida de qual é a ferramenta 

para fazer a reflexão.  

7 Fred: Isso. Reflexão em relação a uma reta. 

8 Fred: Agora une os pontos. (Pausa) Temos um quadrilátero? Temos um quadrilátero. 

9 Daise olha para a pesquisadora como se estivesse querendo confirmar se a figura era um 

quadrilátero. 

10 Fred: É um losango. 

11 Daise faz um sinal (mão fechada com o polegar levantado) confirmando ou concordando com a 

resposta do Fred, que continua sua resposta (caracteriza o quadrilátero encontrado): Porque (tem) 

a diagonal maior e a diagonal menor e seus lados são congruentes (Enquanto Fred descreve o 

quadrilátero obtido nessa reflexão, Daise desliza o dedo indicador direito sobre a tela do 

computador indicando ou como se estivesse marcando esses elementos citados pelo colega). 

Conseguimos fazer, por enquanto, um losango. Agora vamos ver se conseguimos fazer outra 

coisa. 

12 Daise volta a manipular o mouse. 

13 Fred volta a ler a tarefa em voz alta e conclui: não tem que fazer outro triângulo (já que no 

enunciado está escrito “... reflexão de um triângulo ...”). 

14 Daise toca o ombro do Fred para chamar sua atenção e volta-se para tela do computador onde, 

novamente, desliza os dedos para tentar expressar seu pensamento, mas logo em seguida para 

esse movimento e faz um sinal de espera (a palma da mão aberta e levantada) e ambos ficam 

pensando olhando para tela do computador.  

15 Fred: Pra esse triângulo que a gente fez...  

16 Fred: Já sei! Reflete C em relação ao segmento AB.  

17 Daise faz o que o colega sugeriu. 

18 Fred: Tomara que... não! (em tom de decepção)... e se eu... eu posso girar ele?  

19 Enquanto Daise faz novamente o gesto de espera com as palmas das mãos abertas e levantadas 

e fica olhando para o computador. 

20 Fred: Não. Só posso usar a reflexão... Se girasse, viraria e encaixaria no paralelogramo. 

21 Pesquisadora:  O que você chama de “girar”? 
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22 Fred: Então... Ali a gente fez um losango... Eu pensei... 

23 Pesquisadora: É um losango? (Daise responde afirmativamente com a cabeça) Losango tem que 

ter os quatro lados iguais, né? (Daise volta-se para o computador e começa a medir os lados do 

quadrilátero que eles obtiveram na primeira reflexão). 

24 Fred: Não é um losango (em tom de decepção). (Ambos olham para pesquisadora e Daise fica 

sorrindo) 

25 Pesquisadora: Esse (quadrilátero) específico não é losango. Mas o que você falou de girar? 

26 Fred: Eu falei que... não posso usar o braço... 

27 Pesquisadora: Não. Você pode pedir para ela fazer. 

28 Fred: É como se aquilo ali (a figura no computador) fosse um paralelogramo cortado. Se eu 

encaixasse o reflexo dele no outro lado ... (ele faz movimentos com a cabeça indicando as 

posições dos pontos da figura enquanto fala) só que não dá... ele foi pra cima. 

29 Pesquisadora: Não. Esse movimento (girar) você não pode fazer. 

30 Daise volta a manipular o mouse e faz um sinal para Fred esperar enquanto ela faz algo no 

software. 

31 Pesquisadora dirigindo-se a todos: Além da reflexão, você pode também movimentar os pontos, 

se quiser. 

32 Daise faz um movimento no ar com o dedo indicador direito como se desenhasse um ângulo reto 

e fica olhando para o colega esperando sua resposta. 

33 Fred responde mas não dá para entender. 

34 Daise olha para a pesquisadora e faz um sinal com a mão em formato de L. 

35 Fred responde a ela: Mas aí não é qualquer... 

36 Daise sorri. 

37 Fred: ... um triângulo qualquer... tem que ser aquele que estava. 

38 Fred: Pode colocar o mais feio possível. Tá muito bonitinho esse daí. Ok. Agora faz a mesma 

coisa, reflete B em AC. (Daise faz novamente o gesto de espera com a palma da mão, enquanto 

manipula o mouse, depois fica olhando a tela do computador) 

39 Fred volta a ler a folha de atividade, agora silenciosamente. Depois ambos voltam o olhar para a 

tela do computador. 

40 Fred: Reflete e roda ele. Reflete B em AC... e com a ferramenta “polígono”... isso... fecha lá. Roda 

o A agora com a “seta de mover”. Tenta girar ele. (Daise olha para o colega) 

41 Fred: Aí não... aí não... 

42 Pesquisadora: Aí não, porque? 

43 Fred: Porque eu estou mexendo no triângulo!  

44 Pesquisadora: Mas... deixou de ser triângulo? 

45 Fred: Não, não deixou de ser triângulo. Mas mudou o triângulo que eu tinha. Aí ele pode virar 

qualquer quadrilátero. (Enquanto, Daise observa a tela do computador na direção das ferramentas 

e da janela de álgebra). 

46 Pesquisadora: Qualquer? 
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47 Fred: É. Se eu mexer ali nos pontos pode ... (Enquanto Daise faz o sinal de espera com a palma 

da mão e manipula o mouse)  

48 Pesquisadora: Então, diga todos os quadriláteros possíveis que você consegue obter. 

49 Fred dirigindo-se a Daise: Você está “roubando”... 

50 Daise olha imediatamente para pesquisadora e esta responde: Não. Ela está medindo. Não é isso? 

51 Fred: Ela vai mexer na medida agora. 

52 Daise faz um gesto com o dedo indicador, balançando negativamente e olhando para 

pesquisadora. Como se estivesse perguntando se o que ela estava fazendo era válido. 

53 Pesquisadora: Pode. Pra formar o que? 

54 Fred: Um quadrado 

55 Daise abre um pouco os braços com as mãos esticadas, enquanto a pesquisadora pergunta: É 

possível? – Daise responde com a cabeça balançando negativamente. 

56 Fred: Todos os lados... tem que ver se o ângulo também ... 

57 Daise manipula o mouse para obter as medidas necessárias para a verificação.  

58 Fred: Não é. Daise responde balançando a cabeça negativamente e faz uma expressão de 

decepção. Enquanto, Fred observa. 

59 Daise faz um sinal de que não deu o quadrilátero desejado. 

60 Fred: Agora o B’. Mexe ele que você consegue, vai. (Daise faz um sinal que indica não saber como 

fazer o que o colega solicitou). 

61 Fred: Só que aí... É porque esse triângulo que você está querendo fazer é um triângulo retângulo. 

Não pode. Tem que ser um triângulo qualquer. 

62 Daise faz o sinal de espera e olha para o colega, mas antes que continue a se comunicar, Fred 

volta a falar com ela. 

63 Fred: Isso é um quadrilátero. Agora que quadrilátero é esse? Ele não é paralelogramo. 

64 Daise respira fundo como se fosse falar algo. 

65 Fred volta a ler a tarefa. Daise volta a manipular o mouse, enquanto o colega observa. Depois, 

Fred fala: “B. B.” 

66 Daise responde ao Fred com um sinal de dúvida (“como assim?”). 

67 Fred: Faz um só. A, B’, C, B, volta para o A. Agora você tem um polígono. Você tinha dois 

triângulos. (pausa) Que polígono é esse? (pausa) Ele tem (pausa) AB é congruente a AB’, (Daise 

faz outra leitura da folha de atividade), BC é congruente a B’C, a diagonal, no caso, é comum a 

ambos os triângulos. (Daise faz o sinal de espera e volta a manipular o mouse para fazer alguma 

ação no software) (trecho inaudível do Fred). 

68 Daise pega o celular que está próximo a ela e olha para o colega, como se estivesse mostrando 

para ele a forma do quadrilátero que pensa em fazer. Depois volta a manipular o mouse, mas 

agora fazendo sinal negativo com a cabeça. Fred observa o que a colega está fazendo na tela do 

computador. Daise faz uma expressão de decepção, como se não tivesse conseguido obter o 

resultado desejado. 

69 Fred: Você quer o que? B com B’ pra ter um segmento ali? (Daise concorda balançando a cabeça 

positivamente). É só clicar na (ferramenta) “reta definida por dois pontos”.  
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70 Daise desliza os dedos sobre a tela do computador indicando lados perpendiculares de um 

retângulo e olha para o colega, esperando uma resposta ou ajuda. Depois volta a manipular o 

mouse. Fred observa. 

71 Daise volta a olhar a folha de atividade e Fred pergunta à pesquisadora: “Posso me comunicar 

com os outros grupos?”. A pesquisadora responde que não e ele complementa: “Só com os que 

podem falar (risos)”. Enquanto isso, Daise olha para a folha de atividade e para a tela do 

computador como se estivesse pensando em como fazer algo. 

72 Fred: Faz outro triângulo. Não apaga esse, faz outro. Deixa esse aí. (Daise começa o desenho de 

outro triângulo) Mais feio, mais feio... isso, isso, isso. (pausa) Podia acidentalmente ser um 

(triângulo) retângulo, mas não pode. 

73 Pesquisadora: Você quer fazer um (triângulo) retângulo, você faz um (triângulo) retângulo. 

74 Fred: Mas aí ele não vai ser qualquer! 

75 Pesquisadora: Vai dar um quadrilátero? (pausa) Você pode fazer um (triângulo) retângulo ou um 

triângulo específico, se você quiser. (Daise volta a manipular o mouse). 

76 Fred: Tem alguma meta? Quantidade de quadriláteros que tem que fazer com aquele triângulo? 

Por exemplo, se eu conseguir fazer só um? 

77 Pesquisadora: Talvez tenha triângulo que você vai obter só um quadrilátero. 

78 Fred: Não estou dizendo que só tem um, mas se eu só conseguir fazer um. 

79 Pesquisadora: Tudo bem 

80 Fred se dirige a Daise: Então só tem que saber o nome dele, Daise. Enquanto isso, Daise ainda 

manipula o mouse. 

81 Fred: Faz um triângulo retângulo. (Nesse momento, Daise respira como se fosse falar algo e 

aponta para a tela do computador com as duas mãos, mostrando algo que ela tinha feito ou 

gostaria de fazer e, em seguida, faz o sinal de espera e volta a pensar olhando para a tela. Depois 

olha para o colega). 

82 Fred: Eu posso refletir C em BB’ agora? (Daise volta o olhar para a tela do computador e faz um 

gesto com os dedos indicando troca)  

83 Fred continua: Você refletiu B em AC. Daise aponta com o dedo sobre a tela do computador os 

pontos citados pelo colega.  

84 Fred continua: Se eu refletir C em BB’, vai me dar um losango (pausa – Daise coloca o dedo 

indicador na tela do computador enquanto o colega dá instruções) porque a diagonal ela vai ter ... 

Isso. Reflete. 

85 Fred: Aí vai ... Tá vendo? Agora junt a lá fora... Isso. Não, não. C. Isso. B’. C. Isso, amorzinho! 

[Daise manipula o mouse parecendo determinar as medidas do lados e dos ângulos do 

quadrilátero obtido]. 

86 Fred: É! Por construção! [Daise continua determinando as medidas do quadrilátero]. 

87 Fred: Porque são alternos. 

88 Daise bate palmas quando acaba de determinar as medidas do quadrilátero e sorri. 

89 Fred pergunta a pesquisadora: Posso usar a reflexão mais de uma vez? 

90 Pesquisadora: Como assim “mais de uma vez”? 
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91 Fred: Mostra a ela. A gente criou um triângulo ABC. A gente refletiu o ponto B no segmento AC. 

Criou o ponto B’, lá embaixo. Aí ficou tipo uma pipa. 

92 Pesquisadora: Então, esse já é um quadrilátero, certo? 

93 Fred: Não sei. 

94 Pesquisadora: O que é um quadrilátero? 

95 Fred: Uma figura com quatro lados. 

96 Pesquisadora dirigindo-se à turma: O que é um quadrilátero, gente? Então, não precisa ter um 

nome específico, você pode dar um nome qualquer para ele, contanto que a figura tenha quatro 

lados. Se você souber o nome específico da figura, ótimo. Se não souber, você pode dar um nome 

pra ele. Mas formou uma figura de quatro lados já é um quadrilátero. Ok? 

97 Fred: Pra mim tinha que saber o nome! (Daise concorda com o colega balançando a cabeça 

positivamente) 

98 Fred: Aí, a gente juntou... (Enquanto, Daise indica com o dedo na tela do computador o que o 

colega falava) a gente mostrou o segmento BB’, depois refletiu C nesse segmento novo. 

99 Pesquisadora: Só que aí é um outro triângulo. Já não é mais o triângulo que você tinha conseguido 

a pipa. (Daise faz uma expressão de dúvida) 

100 Fred: Ah! Então não pode? 

101 Pesquisadora: Pode. Você pode construir outro triângulo e fazer outra reflexão. 

102 Fred: É porque aqui (na folha de atividade) está escrito “... um triângulo qualquer...”, então eu 

pensei que não pudesse usar outro triângulo (Daise presta atenção na conversa entre Fred e a 

pesquisadora) 

103 Pesquisadora: Entendi sua dúvida 

104 Fred: Em negrito está “quais quadriláteros são possíveis construir por meio de uma reflexão...” 

105 Pesquisadora: É porque com o GeoGebra você pode usar um triângulo e movimentar seus pontos. 

Mas se você quiser desenhar vários triângulos, pode também. 

106 Fred: Então, eu posso dizer que eu fiz um triângulo específico, fiz uma coisa e com outro triângulo, 

fiz outra coisa? (Nesse momento, ele olha para a colega) Beleza! 

107 Pesquisadora: Pode. 

108 Daise aponta novamente para a tela do computador e faz um sinal de positivo (mão fechada com 

o polegar levantado), olhando para o colega, agora. 

109 Fred: No (triângulo) isósceles (Daise faz uma expressão de estranheza quanto ao que o colega 

está falando), refletiu o lado C na base (Daise balança o dedo indicador negativamente, 

discordando do colega). Esse CBB’ é isósceles, não é? (Daise aponta para a tela com o dedo 

indicando os pontos citados pelo colega, e passa a concordar com o colega) Então, a gente fez 

um (triângulo) isósceles e refletiu C na base dele; deu um losango, um quadrilátero. A gente fez 

um triângulo qualquer (Daise aponta para o triângulo citado pelo colega) e refletiu o lado oposto a 

hipotenusa, (Daise balança a cabeça negativamente) ... o vértice oposto à hipotenusa, que é o 

vértice B (Daise faz um gesto olhando para o colega, não compreendendo o que ele está 

descrevendo) a gente refletiu ele na hipotenusa, que é AC. (Daise olha para a tela e faz uma 

expressão de dúvida ou estranheza quanto ao que o colega descrevia). O primeiro triângulo que 
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a gente fez ABC (Daise acompanha a descrição com o dedo deslizando sobre a tela), a gente 

refletiu B na hipotenusa, que é AC. (Quando Fred fala a palavra “hipotenusa”, Daise tira o dedo da 

tela, pois não existe esse elemento nesse triângulo) Hipotenusa é o maior lado do triângulo, no 

caso é a base. (Daise não concorda com o colega, balançando a cabeça negativamente. Depois 

ela desenha com o dedo sobre a mesa um ângulo reto) A hipotenusa é o maior lado do triângulo, 

não é? (Daise continua balançando a cabeça negativamente). Só do triângulo retângulo? (Agora, 

Daise concorda com o colega) Então, a gente refletiu ele (o triângulo) no maior lado dele; no nosso 

caso, é a base. E deu uma pipa. 

110 Daise volta a fazer um sinal para o colega esperar e ela manipula novamente o mouse. 

111 Daise continua a manipular o mouse, mas não se comunica com o colega, que acompanha a 

execução.  

112 Fred: Aí você vai refletir (Daise aponta para a tela e concorda com o colega balançando a cabeça). 

Isso. Essa é hipotenusa, né? (Daise faz um sinal de positivo) Ah, menino! Tá aprendendo! (ambos 

sorriem) Olha! Aí deu o... (Daise faz novamente o sinal de positivo, balança também a cabeça 

positivamente e continua manipulando o mouse. Parece determinar as medidas dos lados do 

quadrilátero obtido. Fred observa). 

113 Fred: Isso é um retângulo... a princípio. (Daise faz um expressão de dúvida ou estranheza) Porque 

você não pode dizer que todos os ângulos dele são 90, porque você não sabe. (pausa enquanto 

Daise faz as medidas).  

114 Fred: Consequentemente... esse aí tem, porque o lá de baixo também tem. Mas esse daí, não 

sabe, porque... (Daise balança a cabeça discordando do colega, faz um gesto indicando “e daí?” 

e continua a manipular o mouse). 

115 Fred: Tenta só, faz outro triângulo retângulo. Enquanto, Daise continua mexendo no mouse. 

Depois ela faz um gesto como se quisesse falar “E daí? Pra que?”. 

116 Fred continua: Faz outro. (Daise faz um sinal para ele esperar e depois outro como se estivesse 

perguntando novamente “Pra que?”). 

117 Fred: Pega aí... (trecho inaudível) Não, tem que ser por rotação... (trecho inaudível) (Daise aponta 

para a um objeto na tela do computador e olha para o colega). Fred responde: Parecido. Não é 

esse. (Daise leva as duas mãos à cabeça, como quisesse falar algo, pois não conseguia se fazer 

entender). 

118 Fred: Clica na ferramenta do ângulo...  

119 Fred: Ah! Você está usando outra ferramenta... (Daise não concorda com o colega, balançando a 

cabeça negativamente). 

120 Fred: Tá ok. Então, o segmento FH é côngruo ao segmento HF’. (Daise faz uma expressão de 

estranheza) 

121 Fred: Você está usando essa ferramenta aí. (Daise agora concorda com o colega balançando a 

cabeça positivamente). 

122 Fred: Entendi. E se esse F for mais alto? (Daise faz um gesto como se quisesse falar “como 

assim?” e balançava a cabeça negativamente). 
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123 Fred: O ângulo FHF’ vai continuar sendo 90, mas HF’F não vai mais ser 45. (trecho inaudível – 

risos) 

124 Pesquisadora: O que foi? 

125 Daise aponta para tela do computador e Fred fala: Não dá pra usar o braço! É porque aí, o 

segmento DE tem o mesmo tamanho (Daise faz um sinal indicando “E daí?”), é côngruo ao E e 

aquele outro (ponto) lá embaixo. Aí, você refletiu, deu um quadrado. Mas se o D for maior... (Daise 

faz uma expressão de estranheza) o cateto oposto; se o cateto oposto for maior que o cateto 

adjacente, mesmo tendo um ângulo reto nele, não vai ser um quadrado, vai ser um retângulo 

(Daise, então, aponta para uma palavra na folha de atividade e tenta chamar a atenção do colega 

para a palavra). Porque os outros dois ângulos não vão ser 90. 

126 Fred olha para onde a colega está apontando e diz: Sim, é outro quadrilátero. 

127 Pesquisadora: Mas dá retângulo? 

128 Fred: Aquele ali? Dá um quadrado 

129 Pesquisadora: Não. Esse aí é um quadrado. Entendi. 

130 Fred: Eu estou falando pra ela construir um retângulo. (Daise volta a executar comandos no 

software e quando termina, olha para o colega como se o que ele falou não tenha dado o resultado 

esperado) 

131 Fred: Mas aí, você não está usando o triângulo. 

132 Pesquisadora: É verdade. Você não está refletindo um triângulo. (Daise faz uma expressão de 

decepção e apaga o que tinha desenhado na tela. Depois faz um gesto como se dissesse “Então, 

não sei”) 

133 Fred: Guarda a ferramenta que você está usando... (Daise novamente leva as duas mãos à cabeça 

e respira fundo)... para medir o ângulo, não é? (Daise concorda balançando a cabeça) 

134 Fred: Clica na ferramenta mover. Clica no F, à direita. É o de cima, F’. Tenta arrastar ele para 

cima. Poxa! Não dá. É porque ele é construção... Ele tem que ficar maior que o outro. Aumentar 

um, sem aumentar o outro. 

135 Pesquisadora: Mas um não é reflexão do outro? 

136 Fred: Sim! É isso que estou falando! Não pode ser pra poder formar o retângulo. 

137 Daise fica pensando, enquanto olha para a tela. Depois volta a executar alguns comandos. 

138 Daise aponta para a tela, mostrando algo para o colega. 

139 Fred: Agora, agora... Isso (respondendo à ação de apontar de Daise) DF1... Não. F1. Não pode 

(Daise aponta os pontos no desenho da tela) Não pode. (Daise faz um gesto como se perguntasse 

“por que?”) Você vai mexer nos pontos do quadrado. (Daise não concorda e volta a apontar 

elementos desenhados na tela, deslizando o dedo sobre o desenho, para tentar ser entendida pelo 

colega)  

140 Fred: Tá ok. Aí você refletiu qual? (Daise responde apontando um ponto e um segmento no 

desenho da tela, depois fazendo o sinal de “um”) 

141 Fred pede: Desenha (não estava entendo o que a colega desejava falar) 

142 Daise parte para o desenho na tela, enquanto Fred observa e narra alguns comandos que ela está 

fazendo. 
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143 Fred: Você começou... (Daise faz o desenho na tela) 

144 Daise aponta um triângulo na tela.  

145 Fred: Tá. Você tem esse triângulo. (Daise faz novamente o sinal de “um” e Fred tenta interpretar 

o que ela está tentando dizer) 

146 Fred: Um triângulo... retângulo. (Daise balança o dedo negativamente e volta a mexer no software 

para tentar se fazer entender) 

147 Fred: Mas, peraí! ... Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, 

certo? 

148 Pesquisadora: E...? 

149 Fred: Então, aquele ali, apesar de ser um quadrado, ele também é um retângulo. 

150 Pesquisadora: Certo, mas especificamente ele é um quadrado, certo? 

151 Fred: Mas é um retângulo. 

152 Pesquisadora: Mas será que é possível construir um retângulo que não seja quadrado? (Daise 

chama a pesquisadora para ver o que ela estava fazendo na tela do computador) 

153 Fred: Você não pode falar e eu não consigo entender... (risos) 

154 Daise desliza o dedo sobre a tela do computador para tentar se comunicar com a pesquisadora. 

155 Pesquisadora: Quais os pontos? 

156 Daise aponta pontos que são colineares e depois outro ponto acima destes outros. 

157 Fred: Não tem outro em cima. (Daise aponta um outro ponto) É do outro triângulo. 

158 Daise faz outra expressão de decepção. 

159 Fred: Está vendo esse ponto lá embaixo? Dá “ctrl+z” aí... (ponto) D, E’1 ... clica na ferramenta 

“polígono”... D, E’1 , E ... sobe... isso, agora você faz o retângulo. Você vai refletir o E na hipotenusa. 

160 Daise executa os comandos, depois olha com uma expressão de decepção para o colega. 

161 Fred: Não vai. 

162 Daise balança a cabeça negativamente, decepcionada por não ter obtido o retângulo. No entanto, 

ambos continuam olhando para a tela, parecendo imaginar como obter um retângulo a partir de 

uma reflexão de um triângulo. Daise continua mexendo no mouse, fazendo outras tentativas. 

163 Fred: Teria que virar ele. 

164 Fred: Não dá... Porque vai ficar uma figura que vai lá pra cima. (Dandar fica olhando a tela do 

computador, buscando ainda uma forma de obter um retângulo)  

165 Fred: Eu falei com ela (a pesquisadora) de girar. Não pode. (Daise continua tentando no 

computador) 

166 Fred: Mover pode, mas girar não pode. (Daise permanece olhando para a tela) 

167 Fred: Deixa eu ler aqui (a folha de atividade). (Daise executa alguns comandos no software) 

168 Fred: Se eu consegui fazer só um (quadrilátero), está bom? 

169 Pesquisadora: Vocês não conseguiram fazer mais nenhum? 

170 Fred (olhando para os desenhos da tela): Conseguimos. Conseguimos. 

171 Fred (ainda olhando para a tela): Que foi a arraia e o quadrado ... e o losango. 

172 Daise desliza o dedo sobre a tela, mostrando algo para o colega 
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173 Fred: O losango não foi. O losango foi? (pergunta para colega). Não, o losango não foi... Vamos 

tentar fazer um losango! 

174 Daise balança o dedo negativamente e aponta para a tela, deslizando os dedos sobre a tela, como 

se desenhasse uma figura para o colega. 

175 Fred: Você quer fazer o retângulo? (Daise responde afirmativamente com a cabeça e faz um gesto 

com as mãos como se dissesse “mas, como?”) 

176 Fred: Não dá. É que a reflexão dele ... (Fred fica olhando para a folha de atividade, pensando em 

algo, enquanto Daise olha para a tela do computador) 

177 Fred: Me dá minha caneta, aí! (Daise pega a caneta) Coloca na boca. (Daise destampa a caneta) 

178 Fred: Não, não. Com tampa. (Daise coloca a caneta na boca do colega) 

179 Fred aponta para a diagonal da figura representada pela folha de atividade e fala: Daqui (uma 

extremidade da diagonal) até aqui (outra extremidade da diagonal), você tem um triângulo 

retângulo. Se você refletir ele, ele não vai encaixar. (Daise concorda, balançando a cabeça). Teria 

que girar ele. Não dá. Tem que fazer de outro jeito. 

180 Fred fica olhando para a folha de atividade, fazendo alguns movimentos com a caneta, tentando 

encontrar uma forma de obter um retângulo a partir de uma reflexão de um triângulo retângulo. 

Enquanto, Daise observa o colega e olha também para a folha de atividade.  

181 Fred: Esse lado aqui (apontando para um dos vértices da folha), vai refletir aqui (apontando para 

um ponto fora da folha), que vai ser a arraia que a gente fez. 

182 Daise pega a folha de atividade para tentar a reflexão por meio de dobradura. Ela consegue um 

quadrado a partir da reflexão de um triângulo retângulo isósceles. Depois olha para o colega. 

183 Fred: Esse é igual ao que fizemos no computador, que deu um quadrado, porque ele encaixa e o 

retângulo não encaixa, por causa dos eixos de simetria. (Daise concorda balançando a cabeça 

positivamente)  

184 Fred: Quantos eixos de simetria tem o retângulo? Daise responde sinalizando “dois” com os dedos.  

185 Fred: Mas a diagonal não é um eixo de simetria. Daise novamente balança a cabeça concordando.  

186 Fred: Só dá pra fazer um retângulo a partir de um quadrado. Já o quadrado, tem 3 eixos de 

simetria? Não. Tem 4 eixos: as diagonais e as mediatrizes dos lados. 

187 Fred: Você tem um quadrado. Conseguirmos fazer a arraia de um triângulo qualquer... Ah! 

Podemos fazer um triângulo isósceles, dois lados iguais e a base, e refletir. É isso, fofa! (Daise faz 

um gesto com as mãos como se quisesse falar “E daí?”, mas, assim mesmo, começa a construção 

sugerida pelo colega). Fred: Faz aí! 

188 (Eles usam as ferramentas para a construção do triângulo isósceles: segmento com comprimento 

fixo (6 cm), mediatriz, e ponto sobre objeto para construção do triângulo isósceles). 

189 Fred: Agora você pega um ponto na mediatriz... só que não pode ter 6 cm (que é a medida da 

base). (Daise olha para o colega com expressão de dúvida e faz um gesto com a mão como se 

quisesse falar “Por que?”). 

190 Fred tenta explicar a razão da sua colocação: Olha só, o losango tem quatro lados congruentes 

ou dois a dois? (Daise fica na dúvida do que ele falou e deixou também dúvida no seu colega). 

Fred: Não. São os quatro congruentes. Tanto que só deu losango quando a gente fez aquela 
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parafernália toda. Então, eu preciso... (Daise continua a construção do triângulo isósceles e sua 

reflexão). 

191 Fred: Eu não posso medir... (trecho inaudível) (Daise concorda balançando a cabeça e continua a 

mexer com o mouse, enquanto Fred observa). 

192 Fred: É verdade. Agora é só refletir. 

193 Fred: Isso!... Mas é um quadrado. (em tom de decepção) (Daise não concorda balançando a 

cabeça e fazendo o gesto com a mão de negação). 

194 Fred: É sim. Os quatro lados são iguais (Daise mostra na tela do computador o ângulo da figura). 

195 Fred: Os ângulos? Veja se não são (retos). Se não forem, beleza. Se forem, é coincidência demais. 

(Daise faz as medidas dos ângulos). 

196 Fred: Uh!! É losango!!! Uh!! É losango!!! (e balança o corpo de um lado para o outro comemorando 

a descoberta). 

197 Fred dirige-se a pesquisadora: Conseguimos um losango! Vem ver se pode.  

198 Quando a pesquisadora se aproxima, Daise faz um gesto (mão fechada e polegar levantado) como 

se perguntasse “está certo?”. 

199 Pesquisadora: Está bom. É um losango. (Daise faz uma expressão de felicidade). 

200 Pesquisadora: Vocês tem três (quadriláteros), então, não é? (Daise concorda com balançando a 

cabeça e juntos conferem os três quadriláteros: losango, quadrado e arraia). A pesquisadora 

continua: Acabou? 

201 Fred: Não sei. Acabou? (pergunta ele para a colega. Daise faz um gesto com as mãos indicando 

que encerrou e depois balança a cabeça concordando que acabou a tarefa) Fred: Segundo ela 

acabou. 

202 Fred: Vou tentar pensar em mais alguma coisa. (Daise faz novamente o gesto indicando “espera”). 

203 Fred: Ela quer fazer o retângulo, mas eu acho que não dá por causa do eixo de simetria. (Daise 

faz uma expressão como se tivesse tido uma ideia. Toca o colega para chamar-lhe a atenção, 

pega caneta e papel para desenhar algo. Ela desenha um retângulo com uma diagonal, mas o 

colega sugere que ela desenhe no GeoGebra. Ela aceita a sugestão e parte para o desenho na 

tela. Faz uma pausa para pensar e depois volta a mexer no mouse). 

204 Fred: Retângulo? (Daise concorda balançando a cabeça, depois desliza os dedos sobre a tela do 

computador indicando os catetos de um triângulo retângulo escaleno). 

205 Fred olha para a folha de atividade. Parece lembrar do retângulo que usou anteriormente. Depois 

fala: Então, eu estava falando pra fazer e a gente não estava conseguindo. Era isso... Que seria 

como essa folha aqui, olha só! (Aponta com a cabeça para a folha de atividade) A metade dela é 

um triângulo retângulo, só que um lado é diferente do outro. Naquela que você estava fazendo, os 

dois lados eram côngruos, então ia dar um quadrado. (Daise manipula o mouse). 

206 Fred: Como fazer isso? (Eles passam então a construir um triângulo retângulo escaleno. Parece 

que usaram o quadrado obtido, dobrando um dos lados por meio da reflexão em relação a um 

ponto). 

207 Fred: Pega esse triângulo com lado côngruos, reflete a base... (Daise manipula o mouse). 
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208 Pesquisadora: A reflexão é a partir do triângulo, ok? Porque o que vocês estão usando não é um 

triângulo. 

209 Fred: Você teria que dobrar a base. (Daise faz um sinal como se estivesse dizendo “mas, como?”). 

210 Fred: Reflete em relação ao ponto. Pronto. Foi. Agora você tem um triângulo maior D’EE’2. (Daise 

faz o triângulo). 

211 Fred: Clica no “mover” agora. Move esse lado E’3 lá pra cima. (Daise tenta fazer o que o colega 

sugeriu). 

212 Fred: Não vai. 

213 Fred: Tá. Agora você tem o triângulo que você queria. (Daise ollha para a tela e faz um gesto com 

a mão indicando (como se fosse uma reflexão ou movimento do triângulo) que a resultado 

desejado, imaginando obter um retângulo a partir da reflexão do triângulo construído). 

214 Fred: Não tem... ele (o vértice do ângulo reto do triângulo) vai pra cima. (Daise concorda com a 

cabeça) Reflete ele nos pontos. Aí ele vai virar aquela arraia que a gente fez no começo. (Daise 

não concorda, levando as duas mãos à cabeça. Desliza o dedo sobre a tela do computador, 

desenhando um retângulo sobre o triângulo retângulo escaleno). 

215 Fred: Reflete. (Daise fica olhando para tela) Não custa nada. (Daise resolve seguir a sugestão do 

colega e reflete o triângulo) É a pergunta que eu fiz para ela (pesquisadora) do eixo de simetria do 

retângulo. 

216 Fred: Não. Você usou a reflexão ponto a ponto (em relação a um ponto). É de ponto a reta (em 

relação a uma reta). 

217 Pesquisadora: Não. Está certo... Mas já está lá em cima (o ponto refletido). 

218 Fred: Que coisa linda! (Daise continua mexendo no mouse. Depois faz uma expressão de surpresa 

com o que surgiu na tela). 

219 Fred: Viu? 

220 Pesquisadora: Você refletiu o triângulo todo. 

221 Fred: Era isso que eu estava falando que ia acontecer. Não, mas é aquilo ali. (Daise continua 

mexendo no mouse tentando obter um retângulo. Depois leva as mãos à cabeça como se não 

acreditasse no que estava vendo no computador). 

222 Fred: Não adianta você mudar. É de ponto a reta (reflexão em relação a uma reta). Vai dar a arraia 

(Daise fica olhando para tela como se não acreditasse no que o colega estava dizendo e houvesse 

uma possibilidade de obter um retângulo). 

223 Fred: Você teria que rodar ele para encaixar (Daise volta a mexer no mouse e faz um sinal para o 

colega esperar). 

224 Fred: ... girar no sentido anti-horário ... outra ferramenta... 

225 Daise chama a pesquisadora e busca no software alguma ferramenta que possa ajuda-la a obter 

o retângulo. Depois de alguns instantes, ela faz um gesto (mão fechada com indicador levantado) 

como se perguntasse se o que estava fazendo era correto. 

226 Pesquisadora: É resultado de reflexão? 

227 Daise responde com a cabeça que não. 

228 Pesquisadora: Então não pode (Daise sorri). 
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229 Fred: Três! (Daise faz um gesto para encerrarem a tarefa). 

230 Fred: Se a gente ficar movendo eles com a “setinha”, vai dar outros quadriláteros, mas eu não sei 

o nome deles. 

231 Fred: Então, clica aqui (aponta com a boca uma figura no computador)... no losango. Mexe um 

dos lados dele, nos pontos. (Parece que não conseguem, porque o losango que eles construíram 

veio de um triângulo cuja base tinha comprimento fixo. Apenas podiam mover o ponto sobre a 

mediatriz, mas o quadrilátero não deixava de ser um losango) ... porque é por construção. 

232 Fred: Faz a arraia. Reflete ele do jeito que você estava tentando fazer o retângulo... 

233 Pesquisadora: Vocês ainda estão tentando fazer o retângulo? (Daise balança a cabeça 

respondendo positivamente). 

234 Fred: É. Ela não desistiu ainda... Faz assim, ó! Faz a arraia. (Fred dá outras instruções para Daise 

na tentativa de obter um retângulo: reflete o ponto... (trecho inaudível)). 

235 Fred: Poxa, cara! (Daise faz uma expressão de decepção. Depois ambos ficam olhando para a 

tela). 

236 Fred: A gente não consegue fazer um trapézio, não? (Daise faz um sinal para que o colega espere 

e fica manipulando o mouse. Depois de alguns instantes, balança a cabeça como se estivesse 

decepcionada com o resultado obtido no software). 

237 Daise faz um gesto apontando a tela do computador... 

238 43:28 – Eles dão a tarefa por encerrada – Fred: Você quer falar? (dirigindo-se à colega). 

239 Daise: Quero sim, pelo amor de Deus!... Você também deve estar querendo escrever! 

240 Fred pega o mouse para tentar alguma construção: ... pega metade de um losango. 

241 Daise: Mas daí vai criar outro. 

242 Fred: Sim, mas seria mais fácil a gente fazer esse aqui. E aqui eu tenho certeza que está certo. 

243 Daise: Entendi. 

244 Fred: Aí, aqui eu ia refletir de novo! 

245 Eles começam a responder as questões finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

348 
 

Apêndice G – Transcrição do Grupo 2 (Júlia, Márcia e Cleide) realizando a 
Atividade 2  
 

Márcia estava com o movimento das mãos temporariamente interrompido; Cleide só podia usar as 
mãos para executar os comandos no software, e não podia falar; e Júlia filmou Márcia e Cleide. 
 

1 Márcia começa lendo a questão da atividade. Depois dá orientações para Cleide executar os 

comandos. Um deles é para copiar o primeiro triângulo para que seja feita a reflexão em relação 

a outro ponto. Elas fizeram a reflexão de cada vértice do triângulo em relação aos respectivos 

lados opostos, mas a questão pedia reflexão em relação a um dos lados. 

2 Márcia: Então, Cleide, acho que você deveria jogar o C pra lá... (Faz) Reflexão em relação a uma 

reta... Se você ligar... vai dar um quadrilátero.  

3 Márcia: Copia esse triângulo que você fez aí. (Cleide olha para a colega) Copia ele... Tem como 

copiar? 

4 Márcia lê novamente a tarefa e depois pergunta retoricamente: Um eixo de simetria? 

5 Márcia: A gente fez em relação a um ponto (vértice). Agora tem que fazer em relação ao outro 

para saber se é igual. 

6 Márcia: Se você tiver alguma ideia, pode fazer que estou te observando. (Cleide olhava a folha de 

atividade). 

7 Após pensar um pouco olhando para a tela do computador, Márcia questiona: “Acho que vai ficar 

a mesma coisa, não vai?”. Depois de algum tempo, ela mesma responde: “Não, não vai não ...” 

Então ela sugere a Cleide salve o que tinha feito e abra um novo arquivo, usando o mesmo 

triângulo do arquivo anterior. 

8 A pesquisadora dá uma instrução para todos: “Além da reflexão, você pode movimentar os pontos, 

se for necessário” 

9 Márcia continua instruindo Cleide nos comandos: Mas não é para refletir os pontos, não, 

professora? Não é como nós estamos fazendo? Entendi errado? (A pesquisadora se aproxima) A 

gente está fazendo a simetria de um ponto em relação a um lado. 

10 Pesquisadora: Mas obteve um quadrilátero? 

11 Márcia: Sim. 

12 Pesquisadora: Sabe o nome dele? 

13 Márcia: Não tem nome. 

14 Pesquisadora: Um quadrilátero qualquer. Então ótimo. 

15 Márcia: Aí, Cleide, você fez com C primeiro. Agora você faz com B. Vai dar outro. 

16 Márcia, virando-se para Cleide, pergunta: Dá a mesma coisa, né? 

17 Cleide manipula o mouse para os comandos. Dá a entender que ela está abrindo o arquivo salvo 

para que possam comparar os quadriláteros obtidos nas duas reflexões feitas até agora. 

18 Márcia: É igual? (Expressão de dúvida). Acho que não.  

19 Cleide faz um gesto como se quisesse responder escrevendo. 

20 Márcia: Bota lá, “salvar como”. (Cleide executa os comandos da Márcia). Márcia continua: “Gravar 

como” 
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21 Márcia faz um gesto como se fosse pegar o mouse com as mãos (que estão inabilitadas 

temporariamente) para executar o comando que sugeriu para Cleide ou o que estava pensando 

em fazer, mas Cleide não fazia corretamente. 

22 Márcia solicita que Cleide meça os ângulos do quadrilátero. Cleide executa os comandos, 

mexendo no mouse, enquanto a colega observa. Márcia pede para Cleide abrir o outro arquivo e 

medir os ângulos do quadrilátero. 

23 Márcia pergunta para pesquisadora: Pode fazer várias reflexões numa figura só? 

24 Pesquisadora: Mas você vai obter um quadrilátero? 

25 Márcia fica pensando. 

26 Márcia dirigindo-se a Cleide: É diferente, não é? 

27 Após alguns comandos com o mouse, Cleide faz um gesto (mão esquerda fechada com o polegar 

levantado) indicando que os quadriláteros são diferentes. 

28 Pesquisadora dá outra instrução para todos: Assim que formar quadrilátero, você pensa e se tiver 

um nome você pode guardar ou pedir para quem está filmando registrar o nome. 

29 Cleide faz novamente o sinal de afirmativo (mão fechada com o polegar levantado) para Márcia. 

30 Márcia continua conversando com Cleide: Agora você faz com ... Já fizemos com qual: C, ...? 

31 Cleide faz gestos indicando para Márcia que Júlia pode escrever. Depois ela pega a caneta e 

entrega a Júlia. Esta diz que não pode escrever, mas Cleide indica com gestos que ela pode 

escrever sim e insiste que ela pegue a caneta. Júlia se recusa. 

32 Márcia: Mas esse quadrilátero não tem nome, não? 

33 A pesquisadora explica que a filmadora pode escrever somente a resposta dada pela dupla, não 

o que elas queiram comunicar uma a outra. 

34 Márcia: Mas se o quadrilátero não tem nome? 

35 Pesquisadora: Um quadrilátero qualquer! 

36 Júlia: Não vai dar certo filmar e escrever ao mesmo tempo, não. 

37 Pesquisadora: Então memoriza as respostas. 

38 Márcia para Cleide: Você edita esse (arquivo) aí mesmo. Já está salvo, não está? Agora você 

apaga esse mesmo. A gente já fez com C e com B, né? (Cleide responde com a cabeça) Agora 

faz com A. 

39 (Cleide executa os comandos no software, enquanto Márcia acompanha) 

40 As duas ficam olhando a tela do computador, depois voltam a ler as instruções da atividade. 

41 Márcia pergunta para a pesquisadora: Não seria o eixo de simetria e um dos seus pontos, não? 

42 Pesquisadora: Não! (Júlia faz um comentário fora do contexto e atrapalha ouvir a próxima 

colocação da Márcia) 

43 Márcia: O eixo de simetria é a aresta mesmo? 

44 Pesquisadora: Não. O eixo de simetria é um dos lados do triângulo. 

45 Márcia (para Cleide): Então volta lá... (Márcia dá novos comandos para Cleide) ... Pega ali e coloca 

reflexão em torno de uma reta. Não clica no ponto, não. Clica na área mesmo. (Elas ficam olhando 

o quadrilátero obtido na tela do computador)  

46 Márcia: São diferentes, não são? ... A gente refletiu B. 
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47 (Márcia olha para Cleide e esta balança a cabeça negativamente) Márcia: Não deu certo, não? 

48 Cleide responde com um gesto indicando não saber (palma da mão voltada para cima) 

49 (Elas olham a tela do computador e depois Cleide volta a ler as instruções) 

50 Márcia: Vai lá no primeiro que a gente fez. A gente fez com B, não foi?  

51 Márcia: É a mesma coisa? (Parece que elas estão comparando os quadriláteros obtidos) 

52 (Cleide continua mexendo no mouse. Márcia conversa com ela, mas não conseguimos entender 

o áudio. Depois elas voltam a ler a folha de atividade) 

53 Pesquisadora (para todos): O que é um quadrilátero? ... Então, não precisa ter um nome 

específico. Você pode dar um nome qualquer pra ele, contanto que a figura tenha quatro lados, 

ok? Se você souber o nome específico dele, ótimo. Se não, você pode inventar um nome. Se 

formou uma figura de quatro lados, já é um quadrilátero. 

54 Márcia: A gente fez aqui... ô professora! 

55 Pesquisadora (enquanto esclarecia a dúvida de uma dupla): Com o GeoGebra você pode usar 

apenas um triângulo, desenhar um triângulo e mover seus vértices. Mas se você quiser desenhar 

vários, também pode. A pesquisadora se aproxima da dupla Márcia/Cleide. 

56 Márcia explica: A gente desenhou um triângulo aqui. Primeiro fez (a reflexão) em relação a cada 

ponto, aí a gente obteve três quadriláteros diferentes, medindo os ângulos. Aí, depois a gente 

tentou refletir ... 

57 Pesquisadora: Quantos quadriláteros vocês conseguiram? 

58 Márcia: Três 

59 Pesquisadora: Quais são? 

60 Márcia: Não tem nome. (Cleide faz gesto com a mão, indicando a mesma resposta da criança) 

61 Pesquisadora: Todos eles são (quadriláteros) quaisquer? (Cleide balança a cabeça 

afirmativamente) 

62 Márcia: Porque a gente fez com triângulo escaleno. 

63 Pesquisadora: Então, (a reflexão de) um triângulo escaleno dá sempre um quadrilátero qualquer? 

64 Márcia: Pelo que a gente fez, sim. Depois a gente tentou refletir os lados também. Deu as mesmas 

coisas (quadriláteros). 

65 Pesquisadora: E aí? 

66 Márcia: E aí é isso. Porque... você disse alguma coisa sobre mudar os pontos de lugar?! 

(Expressão de dúvida) 

67 Pesquisadora: Vocês fizeram (a reflexão com) o triângulo escaleno. E se o triângulo fosse 

equilátero? Se o triângulo fosse retângulo? O resultado seria o mesmo? 

68 Márcia: Você quer que faça esse teste? 

69 Pesquisadora: Não é um triângulo qualquer? Então tem que abranger o máximo possível, né? 

70 Márcia: Achei que você queria que fizesse com um triângulo. Pode ser qualquer outro? 

71 Pesquisadora: Isso! 

72 Márcia (para Cleide): Vamos fazer triângulo equilátero. 

73 A pesquisadora lembra que eles devem guardar os nomes dos quadriláteros obtidos. 
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74 Márcia e Cleide estão construindo um triângulo equilátero. Parece que estão usando a ferramenta 

de rotação para depois fazerem a reflexão. 

75 Márcia: É um losango. 

76 Cleide faz um gesto para Márcia imitando o ato de escrever. Como se tivesse que registrar o nome 

do quadrilátero obtido da reflexão do triângulo equilátero. 

77 Márcia: Você pode anotar, não? – Cleide responde balançando a cabeça negativamente e Júlia 

também responde com um som que indicada “não”. 

78 Márcia pergunta à pesquisadora: O losango é um paralelogramo, não é? 

79 Pesquisadora: Sim. Mais específico, certo? ... É um caso específico do paralelogramo, assim como 

o retângulo, quadrado... 

80 Enquanto Cleide ainda manipula o mouse, Márcia diz: Eu acho vai dar sempre o mesmo. 

81 Cleide balança a cabeça concordando com Márcia. Mas continua a manipular o mouse, enquanto 

Márcia observa. 

82 Márcia: Porque é um ... ele só vai ficar para o outro lado. 

83 Márcia: Ficou a mesma coisa... (inaudível) 

84 Márcia: Agora vamos fazer com o (triângulo) isósceles.  

85 Márcia: Faz 70 de A para B e 70 de B para A. Aí, vai traçar uma reta por esses pontos ... (Trecho 

inaudível).  

86 Márcia: Agora você faz de A para B ... no sentido anti-horário.  

87 Márcia: Agora você vai passar uma reta de B a A’ ... depois uma reta de A a B’. Depois pega o 

ponto de interseção (dessas retas) ... Esse triângulo é isósceles. 

88 Márcia: Faz a reflexão de B ... (trecho inaudível) 

89 Márcia: Acho que se você fizer (a reflexão) com o (vértice) A, vai dar no mesmo. (Elas ainda 

estavam fazendo a reflexão de cada vértice do triângulo) 

90 Márcia: Agora se você pegar o C e “jogar pra baixo”. Cleide executa os comandos. 

91 As duas se olham alegremente, como se tivessem cumprido com a tarefa. 

92 Márcia: Professora, fizemos com os três tipos de triângulos. 

93 Cleide tenta chamar Márcia para mostrar outro tipo de triângulo que elas ainda não tinham feito, 

desenhando na mesa o formato de um triângulo retângulo. 

94 Pesquisadora: Aí, você já acabou? 

95 Márcia: Ah! Tem que ver o (triângulo) retângulo... Verdade. Esqueci desse triângulo. Cleide parte 

para a construção do triângulo retângulo. 

96 Márcia: (trecho inaudível) Depende porque o triângulo retângulo pode ser isósceles ou pode ser 

... Poxa, a gente está perdendo aqui... Tem que anotar e como a gente vai anotar? 

97 Márcia: Porque o triângulo retângulo tem dois tipos. Tem um que é isósceles ... (Ela usa as mãos 

para representar esse tipo de triângulo retângulo. Júlia acusa o uso das mãos).  

98 Márcia: Copia o tamanho do lado! Qual o tamanho desse lado aí, ó? ... Segmento AB ... 6,2? Faz 

esse segmento ao lado... Usa (ferramenta) segmento de tamanho fixo ... Escreve 6,2 ... 

99 Márcia: Agora você faz a mesma coisa. Rotaciona ... só pra gente ter um parâmetro ... É D em 

relação a C no sentido anti-horário. 
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100 Márcia: Primeiro você fez com o A ... que aí é o C.  

101 Márcia: Não vai dar um quadrilátero. 

102 Márcia: O outro lado acho que era menor, não? 

103 Cleide responde com um gesto com a mão esquerda indicando uma linha horizontal, sem desviar 

o olhar da tela do computador e sem interromper a execução da tarefa.  

104 Márcia: Faz embaixo... (trecho inaudível) 

105 Cleide aponta para a tela do computador e olha para Márcia. Esta responde com um som 

afirmativo. Cleide continua a manipular o mouse. 

106 Márcia: Reflexão em relação a F... (trecho inaudível) 

107 Quando finaliza, Cleide olha para Márcia. Esta, por sua vez, dá novas instruções. 

108 Márcia: Agora tem que ser um triângulo retângulo que não tenha lados iguais. 

109 Pesquisadora: Mais cinco minutos, pode ser? Para termos tempo de discutir. Pode ser mais dez. 

110 Márcia: Puxa o eixo pra lá. Usa o mouse (ferramenta “mover”) ... (trecho inaudível) 

111 Márcia: (trecho inaudível) Tem que clicar na reta primeiro... na base do triângulo ... (trecho 

inaudível) 

112 Márcia: Agora passa uma paralela... 

113 Cleide olha para Melise por duas vezes, pelo menos, enquanto executa os comandos. Depois 

segue um trecho inaudível falado por Melise. 

114 Márcia: Marca um segmento do tamanho de P, 4,39 cm. Cleide executa os comandos. 

115  Márcia: 4.39. Passa uma (reta) perpendicular... Uma perpendicular à reta. Isso. (trecho inaudível). 

Cleide executa os comandos. 

116 Márcia: Agora vamos ter que ligar o que veio pra baixo. Cleide executa os comandos.  

117 Márcia: Agora vai dá.... Pronto! 

118 Elas expressam corporalmente que encerram a construção e reflexão do triângulo retângulo 

escaleno. 

119 Cleide olha para Márcia. Márcia: Acabou! 

120 Márcia comunica a pesquisadora que elas terminaram a tarefa. 
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Apêndice H – Transcrição do Grupo 3 (Janaína, Valter e Rodrigo) realizando a 
Atividade 2  

 

Valter ficou sem mobilidade temporária das mãos, Rodrigo não podia falar, mas usava as mãos para 
usar o software e Janaína filmava Valter e Rodrigo. 
 

1 Eles iniciam com uma leitura silenciosa da tarefa. 

2 Valter: (Tem que) Fazer um triângulo... qualquer. 

3 Depois de ler outra vez a tarefa, Valter afirma: Tem que escolher um dos lados do triângulo para 

ser o eixo de simetria.  

4 Rodrigo executa comandos no software, enquanto Valter observa. 

5 Valter: É melhor fazer um triângulo qualquer. (Rodrigo concorda balançando a cabeça). 

6 Valter: Isso. Busca ali o eixo de simetria BC. Agora você vai refletir o A ... Não. Vai lá na 

(ferramenta) reflexão em relação a uma reta. Clica no (ponto) A ... a essa reta... Ué! Mas não vai? 

7 Rodrigo continua manipulando o mouse e Valter afirma: Mas é em relação a reta! ... Melhor não 

fazer o triângulo assim, não. 

8  Valter também indica para Rodrigo como fazer a simetria solicitada na questão, apontando com 

o rosto e dando as coordenadas da ferramenta do software correspondente à simetria. Ele achou 

que não era possível fazer a reflexão de um dos vértices em relação ao lado oposto a este vértice.  

9 Valter: Melhor fazer o triângulo por segmento. 

10 Valter: Faz com segmento lá (indica com a cabeça a ferramenta que Rodrigo deve usar). Terceira 

caixa... aí... Segmento definido por dois pontos... Agora você monta o triângulo... Isso. 

11 Valter: Agora vamos colocar o eixo de simetria em BC. Vai lá em reflexão... em relação a uma reta. 

Isso. Clica no A e na reta BC. Isso. Certinho. Agora... Se a gente... (Rodrigo continua manipular o 

mouse). 

12 Valter: Deu um quadrilátero irregular. 

13 A pesquisadora explica para turma que além da reflexão, eles poderiam usar o comando de 

movimentar os pontos, caso quisessem. Valter e Rodrigo parece que não ouviram tal explicação, 

pois estavam envolvidos na resolução de sua tarefa. 

14 Valter volta a ler a questão. Depois os dois ficam olhando para tela do computador. 

15 Rodrigo parece mexer com a ferramentas do software, mas a imagem não mostra o que ele está 

executando. Enquanto, Valter observa. Depois, ambos ficam olhando para o computador. Em 

seguida, Rodrigo volta a manipular o mouse. 

16 Janaína mostra a imagem da tela do computador que Valter e Rodrigo usam. Ela mostra a imagem 

de um quadrilátero pipa (diferente de um quadrado ou losango) e de um triângulo que parece ser 

equilátero. Provavelmente, Rodrigo estava construindo este triângulo nos instantes anteriores. Até 

essa imagem, eles não tinham feito a reflexão de um dos vértices neste triângulo. 

17 Eles voltam a ler a questão. 

18 Valter: Mexe o ponto A ... Vai lá na primeira (ferramenta)... Pra cima... (Rodrigo executa tal 

comando. Depois os dois voltam a fixar o olhar na tela do computador). 
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19 A pesquisadora explica que à medida que eles constroem algum quadrilátero, devem identifica-lo, 

caso haja um nome específico, e guardar este nome ou solicitar que a pessoa que está filmando 

possa registrar a resposta na folha. 

20 Rodrigo volta a mexer no computador.  

21 Valter: É um quadrilátero irregular. 

22  Rodrigo continua mexendo no computador. Depois de uns instantes, Valter olha o colega com 

uma expressão de surpresa e Rodrigo olha para Valter como se estivesse mostrando o que ele 

acabara de construir. 

23 Valter: Ali você achou um paralelogramo. (Rodrigo olha para Valter). 

24 Janaína mostra a tela do computador, confirmando que eles encontraram um quadrilátero pipa 

(que para eles era quadrilátero irregular, agora com a posição de seus vértices alteradas da 

posição inicial) e um losango (que eles identificaram como paralelogramo). 

25 Valter: Então, de triângulo equilátero, você refletiu o ponto E em relação a DF e gerou um 

paralelogramo. 

26 Rodrigo continuou mexendo no desenho obtido, mas o vídeo não mostra que ele estava fazendo 

neste instante. Ao final ele olha para Valter como se estivesse mostrando o que acabara de fazer. 

27 Valter: Isso. 

28 Janaína mostra a tela do computador, confirmando que Rodrigo estava determinando as medidas 

dos lados do quadrilátero obtido a partir do triângulo equilátero. Eles continuam afirmando que 

esta figura representa um paralelogramo, justificando que todos os lados são iguais. 

29 Valter: Agora... (Eles voltam a ficar olhando para a tela do computador e, depois, Valter volta a ler 

a questão). 

30 Rodrigo resolve fazer alguma figura no computador (sons do mouse) e Valter observa. 

31 Valter: (trecho inaudível) ... Você refletiu o ponto G, né? (Depois, ambos ficam olhando a tela do 

computador por um longo tempo). 

32 Valter: Eu falei que era um quadrilátero irregular, mas, se a gente reparar, o lado AC é igual ao 

lado CA’ e o lado BA’ é igual ao lado BA, porque é simétrico em relação ao BC... Um quadrilátero 

com dois pares de lados iguais. 

33 Rodrigo volta a mexer no mouse. 

34 Janaína mostra a tela do computador e podemos identificar mais um quadrilátero pipa GHG’I (que 

foi identificado como quadrilátero irregular). No entanto, Rodrigo, que continua a mexer no mouse, 

apaga os lados obtidos pela reflexão do ponto G e faz, agora, a reflexão do ponto H em relação 

ao lado GI e a reflexão do ponto I em relação ao lado GH.  

35 A pesquisadora explica para a turma que um quadrilátero é qualquer figura de quatro lados. Então, 

à medida que eles obtenham uma figura de quatro lados não precisa de um nome específico.  

36 Pesquisadora: Vocês podem dar um nome qualquer para a figura contanto que ela tenha quatro 

lados. 

37 Rodrigo continua mexendo no computador e Valter observando. 

38 Ambos voltam a olhar para a tela do computador. 
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39 Janaína mostra a tela do computador. Nela aparece agora três quadriláteros pipa, sendo um deles 

o losango e outro que foi identificado como quadrilátero irregular. 

40 Valter: Faz um triângulo retângulo. (Rodrigo começa o desenho). 

41 Valter: Agora... arrasta pra cá... não precisa pegar no eixo, não. Qualquer lugar que você pegar, 

vem. Reflete o K em relação ao segmento JL. 

42 Janaína mostra a tela do computador. Rodrigo desenhou um triângulo assim: traçou uma reta 

paralela ao eixo X, determinou o segmento KL sobre esta reta, traçou uma reta passando pelo 

ponto K, depois determinou o ponto J sobre esta reta e traçou outra reta ligando os pontos JL. Ao 

refletir o ponto K em relação ao segmento JL, obteve o ponto K’. 

43 Valter: Ah não, mas ele refletiu em relação à reta toda e não foi somente (em relação) ao segmento, 

não. (Rodrigo volta, então, a mexer no computador. Não sabemos o que estava fazendo, pois o 

vídeo não mostra). 

44 Valter: Faz assim, ó ... volta lá... agora você marca um ponto lá na reta. Isso. Agora você liga os 

pontos J, L. Isso. Agora reflete o K em relação ao JL. 

45 Janaína mostra a tela do computador. Eles refizeram o triângulo retângulo anterior. 

46 Valter faz uma expressão de que não gostou do resultado ou estranhou o que obtiveram. 

47 Rodrigo continua mexendo no computador. 

48 Valter: Continua dando dois lados iguais... Então não é um quadrado. (Valter faz com a cabeça o 

gesto de reprovação, enquanto Rodrigo parece medir os lados da figura). 

49 Eles ficam olhando a tela do computador. 

50 Rodrigo volta a mexer no computador (sons do mouse), enquanto Valter observa. 

51 Eles voltam a ficar olhando a tela do computador. 

52 Valter: Faz um triângulo com segmentos com medida certa. (Rodrigo, então, volta a mexer no 

computador, mas o vídeo não mostra a imagem da tela). 

53 Valter continua dando as instruções para Rodrigo: Agora você faz um outro segmento, mas daí 

tem que ter a perpendicular... faz em P. Isso. Agora pede um ponto... mas tem que ser com mesma 

medida, 5 cm... Você tirou a reta perpendicular? Isso. Agora você pega uma reta [segmento] de 5 

cm... Mas aí você não vai acertar certinho. Confere para ver se é 5 cm? Você tem que ir lá (indica 

com a cabeça) e pedi certinho lá. Lá na caixa que está escrito centímetro. Isso. [Ferramenta] 

“Distância, comprimento, ou perímetro” ... Arrasta um pouquinho até chegar a 5 cm. Isso. Aí. 

Certinho. 

54 Janaína mostra a tela do computador. Eles estão desenhando um triângulo retângulo isósceles 

com catetos medindo 5 cm. 

55 Valter continua dando as instruções: Agora você liga o R ao Q. Isso... Agora reflete o P ... em 

relação a RQ. Agora deu um quadrado. 

56 Janaína mostra a tela do computador com os três quadriláteros pipa que Rodrigo e Valter fizeram: 

quadrado, losango, e aquele que foi identificado como quadrilátero irregular. 

57 Valter: Agora temos um quadrado, mas está misturado. 

58 Valter: Tem que limpar essa tela ... (ferramenta) “arquivo novo” ... Isso. (Rodrigo executa os 

comandos) 
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59 Valter fica olhando para cima, como se tivesse pensando em outra possibilidade de triângulo para 

trabalhar na tarefa. Após alguns instantes, ele sugere: “Agora faz um triângulo com uma 

hipotenusa bem grande ... Aproxima mais esse ponto C do (ponto) B. Aproxima mais”.  

60 Rodrigo faz o que Valter sugeriu, mas este diz: “Não adianta nada... não vai dá o que eu estava 

pensando”. 

61 Rodrigo continua a mexer no computador e Valter faz uma expressão como se estivesse 

estranhando o que Rodrigo estava executando. 

62 Janaína mostra a tela do computador. Rodrigo estava medindo o ângulo do triângulo retângulo 

desenhado. 

63 Valter: Reflete o A em relação a CB. Agora... liga os pontos. Vai dar aquilo que a gente estava 

achando, né? 

64 Janaína mostra a tela do computador. Eles fizeram um quadrilátero pipa (que foi identificado como 

quadrilátero irregular) novamente, pois o triângulo não era retângulo. 

65 Valter: É, mas se ele fosse um triângulo retângulo... Vamos fazer essa experiência. Se ele fosse 

um triângulo retângulo. (Rodrigo executa os comandos para construção sugerida por Valter). 

66 Valter: É a reta perpendicular a BA. (Pausa). Faz ao contrário. Isso. Agora, liga... Ah, não! (faz 

uma expressão de decepção). Eu achei que fosse... 

67 Janaína mostra a tela do computador. Eles desenharam um triângulo que parece ser retângulo. 

68 Valter: Só se for refletido o A em relação ao ponto B. Aí, daria um triângulo isósceles... 

69 Valter pergunta para Rodrigo: “E aí?” e volta a ler a questão. Eles ficam olhando a tela do 

computador. Rodrigo olha para Valter como se estivesse esperando instruções. 

70 A pesquisadora pede para eles finalizarem a tarefa em 5 minutos para que tenha tempo para 

discussão. 

71 Valter: Faz um triângulo equilátero. (Rodrigo usa a ferramenta “polígono regular” para tal 

construção). 

72 Valter: Agora, reflete o E em relação a DF... Ah! Acho que quando é assim não dá para refletir, 

né? (Rodrigo continua executando os comandos no computador).  

73 Valter faz uma expressão de surpresa e pergunta: Refletiu? (Rodrigo olha para Valter como se 

mostrasse que ele tinha conseguido fazer a reflexão).  

74 Valter: Então, vê, liga (os pontos) ... vai dá um losango. 

75 Valter: Um losango com todos os lados iguais. 

76 Janaína mostra a tela do computador com o losango construído. 

77 Valter: Ou... Um paralelogramo tem dois lados paralelos, né? É um losango com todos os lados 

iguais ou um paralelogramo com todos os lados iguais... Qualquer ponto que refletir vai dar um 

losango “regular”, né?  Tanto E, como F, como D. Reflete o D em relação a FE para gente ver. 

Agora reflete o E em relação a FD. (Eles fazem uma expressão de alegria). Dá outro triângulo ... 

(risos). Liga todos os pontos. Não é. Aqui está pedindo pra achar quadrilátero, mas nós achamos 

outro triângulo equilátero... Legal. Se você refletir o E’ em relação a D’F’ aí dá outro losango. 

78 Valter: É um losango, não é? (Rodrigo faz um gesto indicando que não sabe). 

79 Eles voltam a ficar olhando a tela do computador. 
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80 Valter volta a ler a questão, mas não fazem mais nenhuma tentativa no computador. 

81 Rodrigo, olhando para Janaína, faz uma contagem com os dedos. Não conseguimos identificar 

sobre o que se tratava. 

82 Pesquisadora: Vocês conseguiram os quadriláteros? Alguns? [Eles respondem positivamente, 

balançando a cabeça]. 

83 Pesquisadora: Sabem dizer o nome para depois responderem (por escrito)? [Eles respondem 

positivamente, balançando a cabeça]. 

84 Pesquisadora: Já terminaram ou tem mais quadrilátero para descobrir? 

85 Valter olha para Rodrigo, depois responde: Acho que não tem mais não. 

86 Pesquisadora: Vocês conseguiram quantos? 

87 Rodrigo: Posso falar? [A pesquisadora responde afirmativamente com a cabeça]. Três. (Valter 

observa o colega) 

88 Pesquisadora: Acha que tem mais? 

89 Rodrigo: Eu acho que esses três são todos, porque a gente viu que dá para fazer um quadrilátero 

regular, um quadrilátero irregular e um retângulo. (Valter apenas observa o diálogo entre a 

pesquisadora e Rodrigo). 

90 Valter: Retângulo? (Ele fala em tom baixo e a pesquisadora não dá atenção). 

91 Pesquisadora: Tem mais algum que vocês acharam? 

92 Rodrigo: Losango e quadrilátero irregular, mais um quadrado e um quadrilátero regular.  

93 Pesquisadora: Mas, olhem só ... o quadrilátero regular só tem o quadrado (entre os citados na 

resposta), pois tem todos os lados e ângulos iguais. Se é o losango o que você está chamando de 

quadrilátero irregular, então que chamem de losango.  

94 Valter: Nós achamos um losango também. 

95 Pesquisadora: A pergunta é: tem um quadrado também ou não? 

96 Valter: O quadrado deu quando fez... é ... (Faz um gesto com as mãos para indicar o ângulo reto 

do triângulo retângulo). 

97 Pesquisadora: Então deu. Deu losango e deu quadrado. Então já tem dois. O outro irregular, tudo 

bem, esse é o nome. Foram esses três então? Você (me dirigindo ao Rodrigo) tinha falado outro, 

qual foi? 

98 Rodrigo: Um retângulo. (Valter fica olhando para Rodrigo, estranhando sua resposta). 

99 Pesquisadora: Então, quatro. Isso? Fechou ou tem mais algum? Vocês querem tentar pra ver se 

tem mais? Ou querem fechar nesses quatro? 

100 Rodrigo: Você quem sabe Valter.  

101 Valter: Você que decide. 

102 Pesquisadora: Se vocês acharem que já terminaram, podem responder as questões de 1 a 5, 

inclusive com a participação da Janaína. 

103 Eles deram por encerrada a tarefa. 
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Apêndice I – Transcrição da discussão em grupo da Atividade 2  

 

1 Pesquisadora: Vamos começar com as impressões gerais da atividade. Todos entenderam a 

atividade? Entenderam o que era para fazer? Tiveram dificuldade sobre o que era para fazer? 

2 Márcia: No início, eu fiquei na dúvida se fazia simetria de cada ponto ou do triângulo inteiro. Mas 

percebi que dava a mesma coisa. Só no início, depois fluiu. 

3 Cleide: Para mim, a dificuldade foi ficar quieta. [Risos]. 

4 Pesquisadora: Essa, Cleide, fica para mais tarde. Agora estamos falando mais especificamente 

sobre o enunciado. O professor precisa estar atento à interpretação que o aluno faz do enunciado. 

Às vezes o aluno não entende o que foi pedido, e aí? Então, é preciso saber se essa dificuldade 

está relacionada com a elaboração do enunciado ou está nos conceitos matemáticos envolvidos 

no mesmo que o aluno traz. Além disso, as atividades que estamos fazendo nessa disciplina estão 

sendo construídas e, por isso, é importante a contribuição de vocês. 

5 Pesquisadora: Aí, você tem um triângulo. Tentei desenhar um mais diferente possível. Percebi que 

todos fizeram, desenharam vários tipos de triângulos. Eu vou fazer um pouco diferente. Vou pegar 

esse triângulo qualquer, vou usar um dos lados como eixo de simetria e refletir o triângulo em 

relação a esse lado escolhido. Aqui já temos um quadrilátero? [Todos concordam que a figura é 

um quadrilátero, balançando a cabeça]. 

6 Pesquisadora: Que nome poderíamos dar para esse quadrilátero? Tem algum nome? 

7 Rodrigo responde que não, balançando a cabeça. 

8 Daise: A gente usou a pipa. 

9 Pesquisadora: Parece uma pipa. É um quadrilátero qualquer? Sim, mas lembra uma pipa, uma 

raia. Quem respondeu pipa ou quem respondeu quadrilátero qualquer está certo. 

10 Daise e Janaína conversam sobre a pipa (trecho inaudível) e Rodrigo e Valter observam. 

11 Pesquisadora: Se eu movimentar um dos vértices de modo a obter um ângulo próximo de 90, 

então eu tenho um triângulo retângulo. Correto?  

12 Pesquisadora: Só que nesse caso, eu não consegui um quadrilátero. 

13 Valter: Não deu um quadrilátero. 

14 Pesquisadora: Então, tenho que movimentar outro vértice... Pronto, temos um triângulo retângulo. 

Vocês fizeram triângulo retângulo? Qual o quadrilátero que resultou a reflexão? 

15 Janaína olha para a folha de atividade para confirmar a resposta. Valter olha para Rodrigo que 

está olhando para o quadro. 

16 Márcia (olhando para folha de atividade): A gente fez o triângulo retângulo isósceles e deu um 

quadrado... Com dois lados iguais... com dois catetos iguais. 

17 Valter e Janaína conversam sobre a questão (trecho inaudível) depois ele volta-se para Rodrigo e 

faz um gesto com mãos e braços parecendo representar o triângulo retângulo isósceles e sua 

reflexão. Parecia estar lembrando do que fizeram na tela do computador. Parece que ele está 

confirmando com os colegas a construção do triangulo retângulo isósceles que fizeram e sua 

reflexão. 



 

359 
 

18 Pesquisadora: Se eu movimentar aqui... vai dar um triângulo retângulo isósceles. Mas se não for 

um triangulo retângulo isósceles? 

19 Márcia e Cleide: Vai dar um quadrilátero qualquer. 

20 Pesquisadora: O que mais eu posso fazer? Eu posso colocar assim. [A pesquisadora movimenta 

os vértices para obter um quadrilátero côncavo]. 

21 Valter (em tom baixo): A gente fez esse. 

22 Pesquisadora: É um quadrilátero? [Rodrigo balança a cabeça negativamente, Janaína fica olhando 

desconfiada e com expressão de dúvida]. 

23 Valter: É um quadrilátero. [Depois ele olha para Rodrigo]. 

24 Márcia: Tem quatro lados. [Cleide fez uma expressão de dúvida]. 

25 Rodrigo: Não é um quadrilátero. 

26 Pesquisadora: É um quadrilátero, não é? 

27 Daise: Porque não? Tem quatro lados! 

28 Valter: É, gente. Tem quatro lados. [Quase no mesmo instante, a pesquisadora faz a contagem 

dos lados para confirmar e Rodrigo sorri].  

29 Daise: É sim! 

30 Pesquisadora: Eu não disse que tinha que ser côncavo ou convexo... Eu pedi um quadrilátero. 

31 Janaína sorri admitindo que a figura é um quadrilátero.  

32 Pesquisadora: Tem algum nome? 

33 Daise: Bumerangue. 

34 Valter: Parece uma asa delta. 

35 Pesquisadora: Vocês disseram que dava um losango. Como? 

36 Daise: Eu fiz. 

37 Márcia: Um triângulo equilátero e o triângulo isósceles também. [Pesquisadora movimenta os 

vértices do triângulo para obter um losango]. 

38 Pesquisadora: Porque essa figura é um losango? Os quatro lados são iguais. Isso já garante ser 

um losango? 

39 Cleide: Não. Tem que ter os ângulos opostos iguais. 

40 Márcia: Tem que ter os ângulos opostos iguais. 

41 Pesquisadora: Qual a definição de losango? É a partir dos quatro lados? Ou os ângulos opostos 

serem iguais é uma consequência dos lados opostos serem iguais? A definição de losango é 

quatro lados iguais. A definição de retângulo é quatro ângulos iguais. Quando junta as duas 

definições, temos o quadrado. Então o fato dos ângulos opostos de um losango serem iguais é 

uma consequência da definição. 

42 Pesquisadora: O que mais é possível construir? Já construímos o losango, o quadrado, 

quadrilátero qualquer (côncavo e pipa). 

43 Pesquisadora: Alguém conseguiu fazer retângulo? 

44 Daise: Eu tentei muito, muito. Era o que eu mais queria fazer. [Rodrigo, Janaína e Valter parecem 

conversar sobre o retângulo – não dá para ouvir nem deduzir o que eles conversam. Rodrigo faz 

um desenho na mesa, mas não é possível identificar]. 
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45 Pesquisadora: Por que não dá para fazer retângulo, Daise, já que você tentou, tentou e não 

conseguiu? 

46 Rodrigo: A gente pode fazer um quadrado e sua diagonal. Aí, (trecho inaudível) a metade do 

quadrado, você faz o retângulo. 

47 Cleide: Mas tem que ser triângulo, Rodrigo! 

48 Rodrigo: Falei besteira! É triângulo retângulo. Foi mal! Pode esquecer o que falei. 

49 Pesquisadora: Mas... E aí? Dá para fazer o retângulo ou não? 

50 Daise responde que não balançando a cabeça e fala: Não 

51 Janaína faz uma expressão de dúvida sobre a impossibilidade da construção do retângulo. 

52 Júlia: Se você colocou, é porque dá. 

53 Daise pergunta à Janaína se o grupo dela tinha conseguido. Ela responde que não, mas o áudio 

revela que eles pensaram no retângulo e justificaram sua construção. 

54 A pesquisadora explica no quadro porque não era possível construir um retângulo a partir da 

reflexão de um triângulo retângulo escaleno. 

55 Daise: É porque na hora que você vai refletir, não dá. [Gestos que representam simetria]. 

56 A pesquisadora lembra da atividade anterior que tratamos sobre o eixo de simetria de alguns 

polígonos e no caso do retângulo, a diagonal não é um dos seus eixos de simetria. Enfatizei 

também que as diagonais do retângulo não são perpendiculares, como é o acontece no quadrado 

e no losango. [Daise participou da minha explicação, fazendo contribuições que ela aprendeu 

durante a execução da tarefa]. 

57 Júlia: Então, não tem como fazer o retângulo? 

58 Pesquisadora: O retângulo, não. A Daise tentou, tentou... puxa daqui, puxa dali... 

59 Daise: E sem falar! 

60 Pesquisadora: Mas tudo bem. Com o GeoGebra é possível fazer várias tentativas. Outro detalhe 

é que não vocês não precisavam fazer vários tipos de triângulo, apesar de ser válida essa solução. 

Mas poderiam ter desenhado um triângulo e manipulado seus vértices para obter os quadriláteros. 

61 Pesquisadora: Vamos agora para as perguntas da atividade. Questão 1: Quais foram as suas 

impressões ao resolver a questão com as restrições estipuladas? Qual foi a sensação? Quais 

foram as estratégias que vocês usaram para resolver a questão? 

62 Janaína: O Rodrigo não podia falar e o Valter era o único que falava e pensava e o Rodrigo fazia. 

Rodrigo estava fazendo no computador e Valter às vezes prestava atenção, mas não estava se 

ligando no pensamento do outro. Rodrigo fazendo, fazendo, fazendo, tipo “Valter olha aqui o que 

estou fazendo, é isso” e Valter não entendia. [Janaína lê a resposta escrita]. Porque ele não podia 

debater, porque não sabia o que o outro estava pensando, e não estava se ligando no que estava 

fazendo. 

63 Pesquisadora: Então eles não se comunicaram muito bem. Porque se estava só no olhar, nem 

sempre... 

64 Janaína: Não. Isso foi em alguns momentos, não foram todos. Porque, por exemplo, ele estava 

tentando fazer um losango. Aí eles “tenta assim ...”, Valter falava “faz assim, Rodrigo. Não, faz de 
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outro jeito”. Na hora não conseguiu com as ideias que ele tinha. Aí ele ficou pensando. Rodrigo, 

como não podia falar com ele, Rodrigo só fazia, como se quisesse dizer “Valter vê se assim dá?” 

65 Rodrigo: Eu estava fazendo a figura para ele tentar sacar e acompanhar meu raciocínio. 

66 Pesquisadora: É isso que eu ia perguntar, Rodrigo, como foi pra você, que não falava, como foi 

essa sensação de não poder falar? 

67 Rodrigo: Foi isso que a Janaína falou. Aí ele ia falando e eu ia fazendo as coisas, mas quando ele 

estava pensando em outra possibilidade, eu tentava fazer uma figura pra ele olhar e falar assim: 

“e se a gente tentar assim?” 

68 Pesquisadora: Então você usou a tela do computador para se comunicar? Mesmo que não 

estivesse escrevendo, fazia o desenho para tentar dizer: “olha aqui! Talvez por aqui tenha a 

solução”. 

69 Rodrigo: Isso. Para tentar me comunicar com ele. (...) Muitas das vezes ele não entendia, não 

percebia o que eu estava tentando dizer ou fazer. Às vezes, a gente esbarrava bastante nessa 

dificuldade. 

70 Pesquisadora: É difícil a gente imaginar o que o outro está pensando, não é? (...) Valter como foi 

não usar as mãos? 

71 Valter: Eu não senti tanta dificuldade assim, com o fato de não usar as mãos, porque eu ia falando 

e ele ia fazendo. Eu não tive dificuldade com isso, não. (...) A dificuldade maior foi eu não entender 

ele, já que ele não podia falar. 

72 Júlia: Acho que o pior deve ser não poder falar. Você não entende, a pessoa não te entende, dá 

vontade... 

73 Pesquisadora: Janaína, no lugar dos seus colegas, o que você faria? 

74 Janaína: Eu tentava olhar, tipo assim “olha pra mim... entenda minha expressão facial”. Porque eu 

estava entendendo o que Rodrigo estava fazendo, que era para chamar a atenção do Valter e pra 

ele tentar ver e entender, só que eu não podia falar, só podia ficar filmando. Estava dando nervoso 

já. 

75 Daise: A gente fazia assim ... a gente até que teve uma comunicação boa: ele mandava eu fazer, 

falava, aí eu ia fazendo tudo, quando eu achava que não ia dar certo, eu apagava tudo e fazia do 

meu jeito. Assim, por exemplo, eu fiz os passos deles, ele pediu e eu fiz do jeito que ele pediu. Aí 

não deu certo, eu apagava e fazia do meu jeito, se desse certo, ele dava continuidade, porque ele 

entendia meu pensamento e dava continuidade; era uma parceria. 

76 Pesquisadora: Não deixa de ser um... acordo feito. 

77 Daise: É. E quando ele fala e dava certo, e eu tinha uma ideia para complementar a ideia dele, eu 

colocava a mão na tela do computador. Por exemplo, se fosse para fazer a simetria daquele ponto 

e o eixo assim (na horizontal), eu apontava esse ponto e o ponto de cima. Eu colocava a mão na 

tela do computador. E quando não dava para combinar o pensamento, dava vontade de “matar” 

mesmo. É uma sensação de agonia. 

78 Márcia: Senti a falta das mãos só para coçar o nariz (risos). A gente tinha compatibilidade de 

pensamento, então eu só ia falando as coisas e acho que ela concordava, pois ia fazendo. 
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79 Júlia: O mais engraçado é que observando era quando você (pesquisadora) ia lá fazer a pergunta 

ou quando elas te perguntavam alguma coisa e você respondia e a Cleide não podia falar, ela 

ficava assim ... (gestos) querendo falar. 

80 Pesquisadora: Cleide como foi não poder falar? 

81 Cleide: Até que deu certo, porque eu ia colocando nomes no lugar, demonstrando, eu ia fazendo, 

Márcia ia falando... então, deu certo. 

82 Pesquisadora: Eu acho que a relação de amizade que vocês já têm, também contribuiu para a 

atividade. 

83 Márcia: E naquele dia, a gente já tinha ido para minha casa para fazer o trabalho da disciplina. 

Então, a gente já estava numa sintonia. 

84 Pesquisadora: Isso também é bom. Não podemos descartar este aspecto. 

85 Pesquisadora: Júlia assistindo as duas, como foi? 

86 Júlia: Elas parecem ser almas gêmeas. O que uma fala, a outra concorda, e fluiu. O engraçado 

foram essas pequenas coisas (gestos da Cleide), mas sem dificuldades. 

87 Cleide: Mas dá um nervoso, pois você quer falar e não pode. 

88 Júlia: Sua expressão facial dizia isso por você. 

89 Pesquisadora: Agora a questão 2, como seria resolver a mesma questão com as mesmas 

restrições no ambiente papel e lápis? E sem as restrições? 

90 Márcia: Eu acho que seria muito difícil, porque cada um desenha de um jeito ... desproporcional. 

91 Janaína: Os desenhos seriam imprecisos... 

92 Cleide: Ia demorar mais também. 

93 Daise: A gente mexeu com ângulos, né? A gente teria que usar ferramentas para dar certo. 

94 Júlia: Não deu certo, apagou, você faz de novo. Errou, apagou de novo; várias vezes. 

95 Daise: Com o GeoGebra, (se) você quer fazer um ângulo, você coloca lá onde no lugar e vai 

aparecer... no GeoGebra já é automático, mais prático, não precisa das ferramentas de desenho 

(transferidor, régua, compasso, par de esquadros). Sem o GeoGebra, teria que usar essas 

ferramentas. 

96 Pesquisadora: E sem as restrições? ... Porque vocês estão falando de usar as ferramentas de 

desenho que poderiam ser usadas, mas tem que lembrar que uma pessoa não mexe as mãos e a 

outra não fala. E aí? 

97 Júlia: Aí a pessoa que não fala, iria desenhar e a outra falando, a mesma coisa com o computador. 

98 Janaína: Nesse caso também envolveria o fato da pessoa não saber mexer com as ferramentas 

de desenho. Teria que ensinar usar e talvez perdesse algum tem em relação a isso. 

99 Pesquisadora: E se não tivesse a restrição nenhuma? 

100 Júlia: Com o GeoGebra seria muito mais fácil. 

101 Pesquisadora: Entre ter restrição e não ter restrição ... 

102 Júlia: Não ter restrição. 

103 Pesquisadora: Agora a questão 3, na sua opinião qual foi o papel do software para o 

desenvolvimento da atividade? 

104 Márcia: Acho que ele facilita. 
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105 Daise: Eu falei exatamente pelo caso das ferramentas serem automáticas. 

106 Rodrigo: Por exemplo, se você for fazer uma reta perpendicular à outra, ele (o software) já tem um 

padrão. Em Construções Geométricas, como se faz uma reta perpendicular? Põe a ponta seca 

numa ponta e faz um arco assim (gestos), depois você põe a ponta seca na outra ponta e faz um 

outro arco assim (gestos). No GeoGebra, fazemos isso automaticamente. Você não precisa ter 

conhecimento de como fazer uma reta perpendicular pra você fazer uma. 

107 Pesquisadora: Realmente, o GeoGebra tem muitas vantagens e ferramentas. Vamos, então para 

a questão 4, quais as propriedades ou conceitos matemáticos envolvidos nesta atividade? 

108 Daise: Reflexão, simetria. 

109 Cleide: Rotação. 

110 Pesquisadora: Rotação? 

111 Cleide: É. Usamos para construir, por exemplo, o triângulo retângulo. 

112 Márcia: A gente colocou também conhecimento das figuras geométricas. A gente testou todos os 

triângulos, então tem que saber os tipos. 

113 Pesquisadora: Agora a questão 5, como proporcionar acesso a esta atividade para um aluno cego? 

114 Márcia: Usando material concreto, só. 

115 Pesquisadora: Como seria esse material? 

116 Márcia: Eu pensei (material) em alto relevo, mais grosso para fazer figuras mais grossas e fazer, 

tipo assim, vai fazer a simetria, então tem que fazer duas figuras iguais, dois triângulos iguais. Aí 

poderia virar ele (o triângulo) para o lado... 

117 Daise: No caso teria que ter um mediador 

118 Pesquisadora: Mas aí, se ele está com um triângulo aqui e vira, como ele vai ter a noção do 

quadrilátero? 

119 Márcia: Então, depende do lado que virar... 

120 Pesquisadora: Mas você está falando em um triângulo ou dois? 

121 Márcia: Dois triângulos (...) Coloca um por cima do outro e aí você pede pra ele tirar o de cima e 

depois virar, formando o quadrilátero. 

122 Pesquisadora: Para ver se é simétrico, ele vai fazer sobreposição. 

123 Márcia: Ele junta, depois joga para o lado [gestos]. Ele faz a sobreposição, depois joga para o 

lado... 

124 Pesquisadora: Mas, você não vai poder dar um par de triângulos somente, certo? 

125 Márcia: Aí vai ter que fazer um de cada tipo, pelo menos. 

126 Pesquisadora: Nesse caso, ele faria o que não precisava fazer com o GeoGebra, que é testar para 

cada tipo de triângulo construindo cada um deles. 

127 Júlia: Aí eu te falo, como o professor com vários alunos... eu concordo que tem que ter inclusão, 

mas a realidade é como o professor com vários alunos vai conseguir fazer esse monte de coisa 

para trazer para os alunos que vão precisar, por exemplo, os alunos cegos da turma, e ainda ter 

que elaborar para os outros alunos, pois cada necessidade tem a sua especificidade. 

128 Pesquisadora: Mas esse material que a Márcia está propondo não serviria para os outros? 



 

364 
 

129 Júlia: Mas imagina você fazer isso para uma turma de 30 alunos. São trinta vezes aquilo 

(triângulos) tudo! 

130 Márcia: Mas o aluno pode fazer em casa e trazer pronto! [...] A gente não tem que entregar tudo 

“de mão beijada”, não! 

131 Janaína: Acho que talvez o problema seria a dificuldade do professor ter que dar atenção ou dar 

mais atenção para o aluno com dificuldade. 

132 Pesquisadora: Mas aí você não poderia fazer em dupla? Assim, o material já diminui de 30 para 

15. 

133 Márcia: E a professora pode também fazer uma folha para a turma tirar xerox como molde e ele 

faz em casa. 

134 Pesquisadora: O ruim é que, assim, uma das coisas é ele ver que os triângulos são simétricos. Se 

você já dá o molde pra ele cortar, talvez perca essa parte da atividade ou já está sendo feita na 

hora do corte. 

135 Márcia: É só para facilitar e para o aluno não dizer que não sabia fazer um triângulo escaleno, por 

exemplo. 

136 Pesquisadora: Tudo bem. A questão é que quando você manda ele cortar e trazer pronto, já é uma 

etapa da atividade. Quando ele corta e junta os triângulos, ele já percebe que tem alguns 

(triângulos) que são iguais. Então, uma possibilidade é fazer em dupla e, aí, entraria o cego, aquele 

que não pode usar as mãos, o surdo... Todos entrariam nessa atividade. 

137 Júlia: Mas imagina! 

138 Pesquisadora: O GeoGebra realmente tem alguma limitação, não dá para usar pra turma toda, 

dependendo dos alunos que você tenha na turma. Alguém mais pensou em outra atividade ou em 

outra forma de dar essa atividade para um aluno cego? 

139 Janaína: A gente colocou o reconhecimento de voz [na verdade, seria comando de voz] se fosse 

usar o software. 

140 Márcia: Mas isso não quer dizer que ele ia conseguir entender como ficou a figura, certo? 

141 Pesquisadora: Talvez sim... É difícil. Como ele vai descobrir como ficou a figura? O software teria 

que identificar? 

142 Janaína: Talvez, juntando as coisas, ele tivesse o molde da figura pronta na mão e ele, com o 

reconhecimento de voz, ele só via a forma da construção... 

143 Pesquisadora: Mas, e o resultado, como a voz (do software) vai falar? ... Eu não sei, pode ser que 

exista uma forma de fazer isso... 

144 Júlia: A não ser que ele faça uma dupla com alguém que não tenha limitação que usaria o software 

para fazer a construção mais fácil e, depois, ele falava com o amigo do lado como faria 

manualmente com o material concreto. 

145 Pesquisadora: Então, pode ser com o software e uma pessoa que possa falar com ele ou conduzir 

a mão dele sobre o desenho na tela para o reconhecimento da figura. 

146 Daise: Eu pensei... eu não pensei na questão dele ter noção de como ficou a figura, eu pensei que 

teria que ter um mediador. Ele (o cego) falava, o mediador ia fazendo e depois que a figura tivesse 

sido construída, poderia ter um comando que falasse “foi construído tal figura”. Não sei se existe 
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isso hoje, mas teria que ser algo que, quando ele acabasse de construir, ele (o software) falasse 

qual figura foi construída, entendeu? O aluno falaria para o mediador “faz isso e isso”, por exemplo, 

“Faz a simetria no ponto C na linha tal”, aí ele (o mediador) está construindo lá (no software), aí o 

software daria o nome da figura construída. 

147 Pesquisadora: Engraçado se o software não desse a resposta que ele estaria imaginando... Por 

exemplo, vocês estavam imaginando o retângulo. Daí, faço tudo e deu um quadrilátero qualquer, 

a voz (do software) fala. Depois você faz outra coisa, “deu um losango” ... 

148 Daise: Mas foi isso que aconteceu com a gente! 

149 Pesquisadora: Mas o computador dando a resposta, não iria perder um pouco nessa questão de 

identificar qual a figura? O computador diria “losango” e você nem iria parar para pensar porque 

aquilo (a figura) é um losango! 

150 Janaína: Mas e a questão da construção da figura? Envolve você saber os conceitos. Você poderia 

se confundir, mas teria uma noção. 

151 Pesquisadora: Vamos agora para uma questão extra. Se você tivesse uma turma com 30 alunos, 

por exemplo, você aplicaria essa atividade? Vocês gostaram dessa atividade? 

152 Daise: Sim. 

153 Márcia: Se tivesse computador na escola. É muito difícil ter uma escola que tenha computador e 

que usa. 

154 Daise: Olha que engraçado... eu perguntei à professora de matemática da escola em que trabalho 

se ela conhecia o GeoGebra. Ela respondeu que não sabia, não conhecia. E eu falei que era um 

programa legal para se usar com os alunos. 

155 Márcia: Eu gosto muito de material concreto mesmo. Acho que favorece muito a interação dos 

alunos, relacionamento também. Porque quando você faz uma atividade em grupo, os alunos 

interagem mais. Se você coloca no computador, não dá juntar quatro ou cinco alunos, só dois. 

Acho que melhora o diálogo dos alunos... Acho mais interessante. 

156 Pesquisadora: Será que não depende da atividade? Parece que você está excluindo o 

computador. 

157 Márcia: Não. Claro que não. O GeoGebra, ele facilita muito: dependendo da atividade, vai ser mais 

rápido e visualização vai ser melhor. Mas acho legal também o material concreto. 

158 Pesquisadora: Mas essa alternativa que foi colocada ... não tendo computador... 

159 Daise: Mas eu acho que sempre que puder usar o computador, os alunos vão gostar muito 

160 Janaína: Você (apontando para Daise) disse que tem GeoGebra para celular. Hoje em dia todo 

mundo tem celular, então poderia usar (o GeoGebra) também no celular, não é? 

161 Júlia: Mas aí quem vai garantir que o pessoal vai ficar só na atividade e não em outros aplicativos 

como WhatsApp. Acho meio complicado. 

162 Pesquisadora: É preciso conquistar os alunos. 

163 Daise: Antes de passar uma atividade para os alunos com o GeoGebra, ele tem que aprender a 

mexer. Porque eu, por exemplo, até hoje não sei mexer muita coisa, não. Não sei mexer muito 

bem. Estou descobrindo. E eles também que nunca viram... 
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Apêndice J – Transcrição do Grupo 1 (Daise, Janaína e Rodrigo) realizando a 
Atividade 3  
 

Daise e Janaína ficaram sem acesso ao campo visual temporariamente e Rodrigo era o ledor. 

1 Rodrigo inicia a leitura da tarefa. Daise recebe um sólido formado por placas de EVA quadradas, 

cujo lado media 10 cm. Janaína recebeu a mesma quantidade de placas, mas estavam soltas. 

Daise deveria descrever para Janaína o sólido que ela recebeu para que sua colega pudesse 

construir o mesmo com as placas que recebeu. Daise não podia falar o nome matemático do 

sólido, mas podia dar qualquer característica do objeto. 

2 Daise: Esse que eu ganhei? 

3 Rodrigo: Isso. 

4 Daise: Mas são vários, né? 

5 Rodrigo: Você vai descrever. 

6 Janaína: Tem que descrever todos, no caso. 

7 Rodrigo: Isso. Com o maior número possível de características, mas sem dizer o nome matemático 

do sólido. 

8 Janaína: E eu faço o que? Só escuto? Tento descobrir o que é? 

9 Pesquisadora: Você tem que montar. Rodrigo leia o item seguinte (b). 

10 Rodrigo: E a Janaína deve construir este objeto a partir da descrição da Daise, do que a Daise 

falar e vai dar o nome deste sólido. 

11 Daise: Mas é isso tudo, né? É o conjunto, né? [Pegando, na mão, todas placas empilhadas 

formando o sólido]. É o conjunto, né? 

12 Pesquisadora: Sim, é o conjunto que forma o sólido e não pode desmontar, ok? 

13 Daise: Então, tá. Vamos lá? 

14 Janaína: Um de cada vez. 

15 Daise: O sólido tem ... laterais. Quatro laterais e duas ... dois lados ... planos [manipulando o 

objeto]. Ó, são quatro laterais em volta e dois lados planos. 

16 Janaína: Acabou? [Com um sorriso no canto da boca e em tom meio de deboche] ... Quadrado? 

17 Daise: Não um quadrado. 

18 Janaína: Quatro o que? Quatro... 

19 Daise: Porque é sólido, entendeu? Então, não é quadrado. 

20 Janaína: Cubo. 

21 Daise: É assim, Rodrigo? ... É assim, Rodrigo? 

22 Pesquisadora: O que você falou, Daise? 

23 Daise: Eu falei que tem quatro laterais... 

24 Janaína: Quatro faces. 

25 Daise: Sim. E dois lados planos... todos são planos e quatro laterais. E aí, ela falou que era um 

cubo. 

26 Pesquisadora: E você acha que é um cubo? 

27 Daise: Sim. 
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28 Pesquisadora: Então constrói um cubo, Janaína. 

29 Janaína: Como que eu vou fazer isso? 

30 Pesquisadora: Como ela vai fazer isso (cubo) cheia de placas, Daise? [Janaína começa a 

manipular as placas]. 

31 Daise: Ela tem o que na mão? 

32 Pesquisadora: Várias placas. 

33 Janaína: Eu tenho peças de EVA na mão. 

34 Daise: Eu posso tocar? Ou é dela? 

35 Pesquisadora: Sim, pode tocar. 

36 Janaína: Em cima da mesa tem duas. No caso, duas faces... Agora tem três. 

37 Daise: Tem quantas? 

38 Janaína: Tem um monte aqui, ó. [Pegando todas as placas na mão e levando até as mãos da 

Daise]. 

39 Daise: Deixa eu ver. [Ela pega algumas placas na mão]. 

40 Janaína: Eu acho que são todas do mesmo tamanho. Ou não são? ... Acho que sim. 

41 Daise: O cubo tem três dimensões. 

42 Janaína: Eis a questão. 

43 Daise: Daí, como você vai fazer? [Janaína manipula algumas placas para que elas formassem as 

laterais de um cubo]. 

44 Pesquisadora: Mas tem que usar todas as placas, Janaína. 

45 Janaína: Todas essas? 

46 Daise: Eu posso falar? Não, né? 

47 Pesquisadora: A Janaína é quem vai construir e você (Daise) só vai dar as dicas. 

48 Daise: Tem que pensar que tem três dimensões. Tem que ter altura, largura... 

49 Janaína: Eu sei, mas... [manipulando as placas] São todas quadradas? [Colocando uma sobre a 

outra]. 

50 Pesquisadora: Sim. Todas têm o mesmo formato e tamanho. 

51 Janaína: Ah! Então vou colocar uma por cima da outra. [Sorriso] Não sei se vai dar certo. 

52 Daise: Conseguiu fazer? 

53 Janaína: Estou colocando uma por cima da outra. 

54 Daise: A tá. 

55 Janaína: Eu achei que eram várias peças de EVA de tamanhos diferentes. Por isso eu achei difícil 

construir. 

56 Daise: Já fez? 

57 Janaína: Acho que sim. [Com o sólido montado em sua mesa]. 

58 Daise: Formou? 

59 Janaína: Sim. 

60 Daise: Está certo, Rodrigo? [Rodrigo parece responder, mas o trecho está inaudível]. 

61 Daise: Deixa eu ver. [Coloca a mão sobre o sólido construído pela colega e o manipula]. 
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62 Janaína: Acho que não ficou faltando nenhuma (placa), não. [Tateando a mesa à procura de 

alguma placa].  

63 Daise após manipular o objeto, afirma: Acho que está certo. [Volta com o objeto para mesa da 

Janaína]. 

64 Rodrigo: Letra (c). [Ele faz a leitura do item (c) da Tarefa I que solicita que as participantes 

determinem o volume do sólido construído]. 

65 Daise: Fala devagar, porque eu sou devagar. [Risos]. 

66 Janaína: Deixa ele falar primeiro pra gente ter uma ideia, depois ele repete. É melhor. [Enquanto 

Rodrigo lê a tarefa, Daise desliza o dedo indicador na extensão das medidas dadas na tarefa e 

Janaína manipula uma placa]. 

67 Janaína [com uma placa na mão]: Então, a área de um quadrado... Tem que contar quantos 

quadrados. [Começa a contagem das placas. Daise aguarda, atenta à contagem]. 

68 Janaína: Um, dois, três, ..., vinte. Área do quadrado é lado vezes lado. 

69 Daise: Tá, mas quais são as informações, Rodrigo? [Rodrigo lê novamente as informações que 

constam no item (c) da tarefa]. 

70 Janaína: Olha só, faz lado vezes lado... 

71 Daise: Mas o cubo não é vezes três? ...  

72 Janaína: Então, a gente vai dar a área do quadrado. 

73 Daise: E (faz) vezes vinte. 

74 Janaína: A espessura é quanto?  

75 Daise: 0,2 cm. 

76 Pesquisadora: Você (Daise) acha que está certo o sólido que Janaína construiu? Você, Daise, 

pode tocar o sólido que Janaína construiu para verificar se está certo. 

77 Daise: Eu já vi. [Ela pega novamente o sólido que está nas mãos de Janaína para manipular]. 

78 Daise: Ué! ... Não... Mas não é quadrado isso, não? [Passando as mãos pelas laterais do objeto] 

... Porque parece que está meio... Mas está formado, não está? 

79 Pesquisadora: Sim. Está formado. 

80 Daise: 10 cm, não é? Dez vezes dez, cem. Vezes 0,2. 

81 Janaína: Só que... 

82 Rodrigo volta a ler o item (c) da tarefa, onde especifica as medidas para o cálculo do volume do 

sólido. 

83 Janaína: No caso, esses... essas faces que eu tenho quadradas é só para representar o cubo, não 

é? Então, no caso, eu só teria essa, essa e as laterais [apontando as faces quadradas e as faces 

laterais como o dedo indicador]. Então, a gente ignora o cubo, o que está na minha mão, como se 

tivesse só o formato, né? 

84 Daise: Aqui, Janaína, é só fazer esse [passando o dedo indicador por uma aresta] vezes ... não, 

na verdade é ... [Parece que ela começa a desenhar a conta na mesa com o dedo indicador]. 

85 Janaína: Porque olha só, se a gente fosse fazer aqui e esquecesse o cubo que está na minha 

mão, que a gente tem o cubo... mas a área do cubo é igual a área do quadrado? Não? [Daise 

continua fazendo a conta sobre a mesa com o dedo indicador e demora um pouco para responder 
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a colega e depois fica balbuciando algo que não dá para entender. Parece ser ainda referente ao 

cálculo do volume do sólido]. 

86 Janaína: A área do cubo acho que é diferente. 

87 Rodrigo dá uma orientação, mas é possível entender o áudio. 

88 Janaína: Então, é como se esse daqui (referindo-se ao sólido) formasse um sólido. [Rodrigo 

responde, mas ainda não é possível entender]. Só que vai ter placas aqui, por exemplo, as que 

estão no meio eu posso, entre aspas, ignorar, certo? [Daise continua concentrada fazendo o 

cálculo do volume na mesa, enquanto Rodrigo e Janaína conversam sobre a questão]. 

89 Rodrigo: Você vai ter que, por exemplo, (trecho inaudível) uma placa um lado é 10 cm e a 

espessura é 0,2 cm, aí você sabe a área de uma placa. Mas (trecho inaudível). [Daise continua 

calculando o volume sobre a mesa, desenhando o algoritmo como dedo indicador]. 

90 Janaína: No caso, eu vou ter que fazer de todas as placas... 

91 Daise: A espessura de todas vai ser 4 cm, no caso, isso aqui é 4 cm. [Passando o dedo indicador 

sobre a aresta do sólido formado por todas as placas empilhadas, como se estivesse folheando 

as placas]. 

92 Janaína: Isso aqui o que, que dá 4? 

93 Daise: A aresta, a aresta do cubo inteiro. (Trecho inaudível). [Deslizando o dedo indicador pela 

aresta menor do sólido. Depois volta a pensar no cálculo do volume, deslizando o dedo indicador 

por outra aresta]. 

94 Janaína: Você está fazendo 0,2 vezes... 

95 Daise: Vezes vinte. Dá 4, certo? ... Aqui... percebe a aresta, né? [Deslizando seu dedo por uma 

das arestas menores do paralelepípedo, indicando a altura do mesmo]. 

96 Janaína: Tá, entendi.  

97 Daise: Então, quatro vezes aqui, a largura... que vai ser 10... [Deslizando seu dedo pela aresta do 

paralelepípedo que mede 10 cm]. 

98 Janaína: Então, vai fazer 4 vezes 10? [Daise desliza o dedo indicador sobre outra aresta que 

também mede 10 cm]. 

99 Daise: Então é 400? 

100 Rodrigo: 400 cm3? 

101 Daise e Janaína respondem juntas: Sim. 

102 Daise: Certo, Rodrigo? 

103 Rodrigo: Perfeito.  

104 Daise: Entendeu, Janaína? [Janaína comemora batendo as mãos sobre o paralelepípedo]. 

105 Janaína: Entendi. Você multiplicou 0,2... 

106 Daise: Acho que a conta demorou mais que a percepção. [Risos] 

107 Janaína: 0,2 você multiplicou pela quantidade de aresta... 

108 Pesquisadora: Próximo item. 

109 Rodrigo faz a leitura do item (d) da tarefa, referente à transformação do objeto atual 

(paralelepípedo reto retângulo) em outro objeto sem desmontar as placas. 

110 Daise: Sem desmontar? 
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111 Rodrigo: Sim. E em caso afirmativo, qual seria? 

112 Daise: Mas como assim? Pode desagrupar, que você está falando. 

113 Janaína: Sem desmontar? 

114 Rodrigo lê novamente as instruções do item (d) da tarefa. 

115 Janaína: Eu não posso tirar um sobre o outro. É isso? 

116 Rodrigo: Isso. Você não pode desmontar o sólido. 

117 Janaína: Tem que deixar empilhada, Daise. Não posso... (trecho inaudível). 

118 Daise: Mas você pode mexer. 

119 Rodrigo: Pode. No caso, você não pode desmontar. Você já tem um sólido. Se você pode construir 

outro, qual seria esse outro sólido? 

120 Daise: Um paralelepípedo... Seria? 

121 Rodrigo: Paralelepípedo... 

122 Janaína: Eu acho difícil construir outro... Eu acho difícil porque não pode desarrumar, sei lá. [Daise 

fica pensando com a mãos nos olhos] ... É possível? [Dirigindo-se ao Rodrigo]. 

123 Daise: Mas o que ele está dizendo? 

124 Janaína: Se é possível, a partir desse aqui que a gente construiu, que é o cubo, criar um outro 

sólido. Quer saber qual sólido. 

125 Daise: Mas posso tirar as placas? 

126 Janaína: Eu acho... 

127 Pesquisadora: Não. Sem desmontar as placas. 

128 Janaína: Mas eu posso fazer isso? [Ela divide as placas em dois blocos]. 

129 Daise: Não pode mexer. [Ela também divide as placas em dois blocos]. 

130 Pesquisadora: Não. Não pode separar as placas. 

131 Janaína e Daise respondem juntas: Então, não. 

132 A pesquisadora toma o sólido da mão da Daise para montar um paralelepípedo oblíquo e solicita 

que Janaína descreva esse novo sólido para sua colega. 

133 Janaína: O que você acha? [Dirigindo-se à Daise]. 

134 Pesquisadora: Agora ela não vai achar nada, pois eu peguei o sólido da mão dela. [Risos]. 

135 Janaína: Daise... 

136 Daise: Ué, eu estou sem (objeto). 

137 Janaína: Pega o que está na minha mão. 

138 Daise: Ué, o que se pode fazer aqui? [Pega o sólido da Janaína nas mãos]. 

139 Pesquisadora: Foi a Daise quem recebeu o primeiro sólido, não é? Então, agora a Janaína... pode 

ficar com esse material da Janaína, Daise. Agora a Janaína vai descrever esse outro sólido para 

Daise, que terá que montar com as peças que tem em mãos, ok? [A pesquisadora coloca o 

paralelepípedo oblíquo formado pelas placas de EVA sobre a mesa da Janaína e coloca as mãos 

da participante sobre o objeto]. 

140 Janaína sente o objeto, percorrendo suas faces com as mãos. Depois declara com um sorriso: A 

tá! É ... 

141 Pesquisadora: Descreve sem dizer o nome para ela (Daise) montar. 
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142 Janaína: Bom, acho que é isso... são dois lados paralelos... tem quatro vértices... e quatro (trecho 

inaudível). 

143 Daise: É um trapézio? 

144 Janaína: Não. Trapézio é diferente. 

145 Daise: Não, porque... 

146 Janaína: Ó, pensa em dois lados paralelos... quatro vértices... é ... acho que não deixa de ter 

quatro faces... 

147 Pesquisadora: Ainda tem a face que está aqui embaixo (encostada sobre a mesa). 

148 Daise: Fala assim, por exemplo, lateral... base... 

149 Janaína: Seis faces e quatro laterais... poxa, Daise, na primeira já tinha que ter adivinhado! 

150 Daise: Calma, calma! (Trecho inaudível). 

151 Janaína: Não, Daise! Bom, acho que não, né. 

152 Daise: Você sabe o que é? 

153 Janaína: Claro que eu sei. [Risos]. 

154 Daise: Fala assim, a base, a lateral... 

155 Janaína: Olha só, os lados não são certinhos, como no quadrado... logicamente eles vão ter dois 

lados paralelos. [Janaína bate no objeto]. 

156 Daise: Não é um trapézio? 

157 Janaína: Não é. Acho que não, né Rodrigo? ... Não é um trapézio, é? 

158 Pesquisadora: Não. 

159 Janaína: A gente sempre usa na sala de aula. 

160 Daise: Como que é a base? 

161 Pesquisadora: Você quer virar o objeto? [A pesquisadora ajuda Janaína virar o sólido para que 

esta possa sentir a base]. 

162 Janaína: A base... ela é.... [Janaína fica tateando o objeto em suas mãos]. 

163 Daise: Uma base quadrada? 

164 Janaína: É, mas quando você vai pensar na altura desse sólido, ela não é reta, ela é um pouco 

inclinada. 

165 Daise: Não é uma pirâmide? 

166 Janaína: Não, Daise. Se tem quatro vértices! 

167 Pesquisadora: Este sólido é feito com o mesmo material que você recebeu no início. 

168 Daise: Calma, eu estou pensando... É um... 

169 Janaína: O que vem na sua cabeça quando dois lados paralelos? 

170 Daise: Eu estou tentando lembrar o nome... [Daise pega o bloco de placas em suas mãos e vira-

o apoiando sobre uma das arestas menores, de modo que a base quadrada fique parecendo um 

losango]. É esse daqui ó. [Daise mostra o sólido virado exibindo a base quadrada parecendo um 

losango – Risos]. 

171 Janaína: Bom, acho que é isso. 

172 Daise: É um... uma pipa? Entendeu? 

173 Janaína: Não. 
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174 Daise fala, mas não é possível visualizar a boca e nem entender o que é dito. 

175 Janaína: Não. 

176 Daise: Por que não? 

177 Janaína: Eu não posso falar o nome do objeto. 

178 Daise: Pode ser uma arraia? 

179 Janaína: O que é arraia? É um tipo de pipa? 

180 Daise: Sim, mas é uma figura... (trecho inaudível) Você sabe a figura de uma pipa? 

181 Janaína: Acho que sim. 

182 Daise: (trecho inaudível). 

183 Pesquisadora: Tenta outra coisa. Se você não lembrar o nome... Porque a figura que você está 

falando é plana, mas você tem que construir um sólido. 

184 Daise: Mas não é isso daqui não, né? [Mostra o paralelepípedo reto retângulo apoiado por uma 

aresta menor]. 

185 Daise: Vai, Janaína, descreve mais. 

186 Janaína: Não sei mais. Tem... uma, duas, três, quatro... seis faces... (trecho inaudível). 

187 Daise: Seis faces? ... Não é um paralelepípedo? 

188 Janaína: Não. Porque os lados, que não são a base, eles não são... são paralelos, mas não são 

paralelos, entre aspas, retos, entendeu? 

189 Daise: Paralelogramo. 

190 Janaína: Isso... Rodrigo? 

191 Pesquisadora: Só que agora, ela (Daise) tem que construir o sólido com as descrições que você 

deu. 

192 Daise: É só fazer assim, ó ... [Daise empurra as placas uma a uma, de modo a obter um 

paralelepípedo oblíquo]. Esse (uma das faces inclinadas) fica paralelo a esse (a outra face 

inclinada). 

193 Pesquisadora: Isso, isso. Sabe qual é nome desse sólido? 

194 Daise: Paralelogramo. 

195 Pesquisadora: Não. Paralelogramo é plano. Esse é um sólido. 

196 Janaína: A gente sabe, só que a gente esqueceu. 

197 Pesquisadora: Ok, então. 

198 Daise: Mas qual é o nome disso? 

199 Pesquisadora: Depois eu falo. Agora, Janaína, veja se o que a Daise construiu está correto. Coloca 

a mão no (objeto) dela. [A pesquisadora leva as mãos da Janaína até o sólido construído por 

Daise]. 

200 Daise: Ah, mas eu fiz mais ou menos. [Janaína toca o sólido construído por Daise e percebe 

algumas diferenças, pois a colega não havia feito com detalhes]. 

201 Janaína: (trecho inaudível) Está meio estranho. 

202 Pesquisadora: Então esse aqui (objeto da Daise) é outro, não é? Então vocês descobriram outro, 

não é? Que não é esse daqui (o objeto da Janaína). Coloca a mão aqui (no objeto da Janaína). 
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203 Janaína: O da Daise é diferente do meu, eu acho. [As duas cruzam os braços de modo que uma 

manipula o objeto da outra]. 

204 Daise: A tá. É porque no meu os lados estão desencontrados, entendeu? 

205 Janaína: Aqui (a face inclinada do objeto da Daise) é paralelo... 

206 Daise: Porque... [Daise pega a mão da colega mostrar sua explicação no paralelepípedo oblíquo 

da Janaína]. Aqui, deixa eu te mostrar. Vem cá com a mão. No seu, ela (a pesquisadora) tinha o 

cubo e ela fez pra cá. Fica com a mão aberta, ela puxou as placas pra cá movendo a mão da 

Janaína para esquerda dela]. Já no meu, quando eu fui fazer pela mesma figura, eu puxei as 

placas pra cá [movendo a mão da Janaína para direita dela]. 

207 Janaína: Então, meio que só inverteu... o paralelogramo... Rodrigo, e agora? 

208 Rodrigo lê o item (e) da tarefa que solicita que as participantes verifiquem se o volume foi alterado 

quando o primeiro sólido (paralelepípedo reto retângulo) foi transformado no segundo sólido 

(paralelepípedo oblíquo). 

209 Janaína: Não entendi a pergunta. 

210 Daise: O que houve com o volume. Eu acho que o volume continua o mesmo. 

211 Janaína: No caso você está falando que eu transformei, o que? O cubo para cá [apontando para 

o paralelepípedo oblíquo sobre a sua mesa]. 

212 Rodrigo e Daise respondem juntos: Isso. 

213 Daise: O volume continua o mesmo... né? [Janaína fica tateando o sólido sobre sua mesa]. 

214 Janaína: Mas... 

215 Daise: Porque... não sei... [Depois ela fica pensando]. 

216 Janaína: Eu acho que...  

217 Daise: É sim. Imagina isso não com as placas. 

218 Janaína: É, mas a gente está fazendo (trecho inaudível) sim, porque as placas possuem o mesmo 

tamanho.  

219 Daise: São as mesmas... 

220 Janaína: No caso, seriam as mesmas. Continuariam as mesmas... 

221 Rodrigo: Porque continuaria o mesmo volume? 

222 Janaína e Daise respondem juntas: Porque as placas são as mesmas... 

223 Janaína: Elas continuam do mesmo tamanho... e dimensões... e espessura. 

224 Daise: E dimensões... só foram deslocadas. 

225 Janaína: Independente se mudar ... vai ser o mesmo (volume), eu acho. 

226 Rodrigo: (trecho inaudível). 

227 Daise: Acho que as dimensões continuam as mesmas... altura... largura...  

228 Janaína: Qual é a área do paralelogramo? ... A fórmula? 

229 Daise: Não lembro. 

230 Janaína: Em relação a ... está certo isso que a gente falou, Rodrigo? 

231 Daise: Tem resposta aí, Rodrigo? 

232 Janaína: Você pode falar? 

233 Rodrigo: Não tem resposta. 
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234 Janaína: Mas você não pode falar? 

235 Rodrigo: Não posso interferir. 

236 Janaína: Mas olha só, no caso eu não lembro a fórmula, nem você, mas se a fórmula for diferente, 

os valores não vão mudar, mas talvez o resultado do volume pode ser que mude, não é? 

237 Daise: Eu acho que não. 

238 Janaína: Então vai, pula para a próxima, Rodrigo. 

239 Elas têm que aguardar que a pesquisadora troque o material para que a atividade continue. Agora, 

Janaína recebe uma pirâmide de base quadrada formada por placas de EVA e deverá descrever 

para Daise este sólido para que a mesma o construa com as placas sortidas recebidas. 

240 Rodrigo começa a ler a tarefa II. Após essa leitura, ambas ficam tateando o material que 

receberam. 

241 Janaína: Aí eu tenho que descrever? 

242 Rodrigo: Isso... com o maior número possível de características, mas sem usar o nome 

matemático. 

243 Daise: Descreve aí, Janaína. 

244 Janaína: Calma aí... é uma base quadrada... é.... 

245 Daise: É um sobre o outro? 

246 Janaína: Droga! Como é que eu vou descrever isso? ... Um lado paralelo... tem uma a base maior 

e outra menor, isso pensando numa figura plana. 

247 Daise: Quadrada as duas (bases). Isso? 

248 Janaína: Isso. 

249 Daise: Nossa! Isso é uma figura? 

250 Janaína: Sim, (ao menos) uma base quadrada... 

251 Daise a: E a outra base também é quadrada? ... É? 

252 Janaína: Espera porque eu estou sentindo aqui [tateando o objeto] ... é porque a base de cima é 

muito pequenininha. 

253 Daise: Então é uma pirâmide. 

254 Janaína: Sim! 

255 Daise a: Agora tem que montar? [Risos] 

256 Rodrigo: Isso. Agora monta o sólido. 

257 Daise: Legal! [Risos. Ela começa a montagem da pirâmide]. 

258 Pesquisadora: E aí, como vocês estão? 

259 Rodrigo: A Daise está o bicho! Ela está descobrindo tudo! [Risos]. 

260 Janaína: Mas ela só descobriu porque eu dei boas características. [Risos]. As característica, 

nessas horas, são tudo. 

261 Daise: Certamente. [Ela continua montando a pirâmide].  

262 Janaína: Foi? [Daise continua empilhando as placas para formar uma pirâmide]. 

263 Daise: Tá rindo, né Rodrigo? [Risos]. Estou no caminho... 

264 Janaína: Está difícil? 

265 Daise: Nada! Imagina! (Em tom de sarcasmo ou gozação). 
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266 Janaína: É mais fácil descrever do que construir, né? 

267 Daise: Mas eu estou no caminho... mas dá um desespero ... Nossa! É muita placa! 

268 Janaína: Foi? 

269 Daise: Calma, Janaína! Sabe quantas placas tem aqui? ... Um monte! 

270 Janaína: Deixa eu ver [levando a mão esquerda em direção à colega, procurando tatear o que foi 

feito até aquele momento, mas desiste] ... Não vou te atrapalhar, não. ... Essa pequenininha é a 

pior de todas. [Ela fica aguardando a colega montar a pirâmide]. 

271 Janaína: Você vai demorar muito? ... Depois dessa tem mais alguma, Rodrigo? 

272 Rodrigo: Tem sim. 

273 Daise: Certo. Já montei. [Ela bate palmas para comemorar a construção e Rodrigo a acompanha 

na comemoração]. 

274 Janaína: Se eu pudesse, eu queria ver sua construção. 

275 Daise: Eu também! [Risos]. 

276 Rodrigo: Conseguiu construir a pirâmide! 

277 Daise: Também queria ver! 

278 Rodrigo faz a leitura do item (c) da tarefa II que se refere à transformação da pirâmide em outro 

sólido sem desmontar as placas e a identificação do novo sólido. 

279 Daise: O que poderia fazer é arrastar, né? Porque a pergunta quer o que? [Gesticula o movimento 

das placas com as mãos e representa algumas partes do sólido a ser construído]. Vai dar uma 

outra pirâmide. Por exemplo... [coloca as mãos sobre a pirâmide]. 

280 Daise: Porque se eu tenho essa daqui [com as mãos sobre a pirâmide] ... você entendeu, Janaína? 

Porque essa daqui tem todos os lados iguais [movimenta as mãos para representar as laterais], 

todas as laterais iguais [enquanto Janaína fica tateando a pirâmide sobre sua mesa]. Se eu mover, 

eu tenho uma pirâmide com uma lateral... (trecho inaudível) [movimenta as mãos para representar 

as faces laterais da nova pirâmide] ... uma lateral... 

281 Janaína: Mais inclinada? 

282 Daise: Uma lateral com 90⁰ ... 

283 Janaína: E outra mais inclinada. 

284 Daise: Isso. Certo, Rodrigo? 

285 Rodrigo: Vamos lá. Vocês conseguiram transformar um sólido em outro? 

286 Daise: Sim. 

287 Janaína: Sim, em uma pirâmide com uma face em 90⁰. 

288 Daise: Uma com ângulo diferenciado na lateral, né? Está vendo aqui, arrastei tudo para cá (da 

esquerda para direita) ... esse daqui (lateral triangular reta) faz assim [movimenta as mãos para 

representar uma face perpendicular à base] ... não ... não sei. Fiquei em dúvida agora. 

289 Rodrigo: Qual seria o sólido e o que acontece com o volume do sólido transformado? 

290 Janaína: Continua o mesmo. 

291 Daise: Da mesma forma que o primeiro. 

292 Rodrigo: Sim. O que vocês acham, transformar um sólido em outro altera o volume? 

293 Janaína: Não. 
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294 Rodrigo: Continua o mesmo? 

295 Janaína: Sim. [Rodrigo solicita a presença da pesquisadora e explica o que as meninas fizeram] 

296 Rodrigo: Está correto? 

297 Pesquisadora: O que você acha? ... Vocês acham que está certo? ... Porque vocês acham que é 

o mesmo volume? 

298 Daise e Janaína respondem juntas: Porque elas têm as mesmas placas e as mesmas dimensões. 

299 Pesquisadora: Ok. 

300 Elas têm que aguardar para avançar na atividade, pois a pesquisadora deve trocar o material 

manipulativo: três pirâmides de texturas diferentes e um recipiente em formato de prisma. Elas 

ficam manipulando os objetos recebidos. 

301 Janaína toma nas mãos as pirâmides de pano e a lisa e exclama “Legal!”. Enquanto Daise explora 

o prisma e depois toma da mão da colega a pirâmide lisa. 

302 Janaína: São três peças? ... Não. São quatro: você tem duas e eu tenho duas. [Enquanto toma 

nas mãos o prisma e depois a pirâmide crespa]. 

303 Daise: Não. Eu não tenho nenhuma. [Passando a mão sobre a mesa para verificar se tinha algum 

objeto sobre ela]. 

304 Janaína: Não, Daise, aqui... tem três, na tua mão uma, então são quatro! 

305 Daise: Mas essa daqui (pirâmide crespa) é estranha ... Ai! Essa daqui dá nervoso! [Risos. Depois 

ela coloca a pirâmide crespa sobre a mesa e vira o objeto, apoiando-o sobre cada uma das faces]. 

306 Janaína: É pra diferenciar... pra gente sentir. Mas, olha só! [Janaína toma as outras pirâmides (de 

pano e lisa) e as coloca juntas sobre a mesa apoiada sobre uma de suas faces e explora esses 

objetos]. Estou começando a achar... mas esse daqui (o recipiente em forma de prisma) é 

diferente. [Enquanto, Daise continua a explorar a pirâmide crespa nas mãos]. Acho que esses dois 

aqui são iguais. Vê! [Janaína leva as duas pirâmides (de pano e lisa) juntas às mãos da Daise 

para que ela as explore e manipule]. Cadê o “espigadinho” (pirâmide crespa)? [Risos. Janaína fica 

tateando a mesa da colega para encontrar a pirâmide crespa. Depois fica explorando esse objeto]. 

307 Daise: Iguais em relação as dimensões? 

308 Janaína: É o formato... não é, não? ... Os dois tem uma ponta... eu escolhi um lado deles, assim 

... [Daise fica manipulando as duas pirâmides (de pano e lisa) na mão]. 

309 Daise: Até o material deles é diferente! 

310 Janaína: É. É mais... 

311 Rodrigo faz a leitura da tarefa III. Enquanto ele lê, as meninas procuram identificar os objetos 

citados no enunciado. Durante a leitura, Janaína tem em mãos o recipiente em forma de prisma e 

Daise, duas pirâmides (de pano e lisa). 

312 Quando Rodrigo menciona o recipiente em formato de prisma, Janaína afirma: “É esse daqui!” e 

toma em suas mãos a pirâmide crespa, e complementa: “Eu acho”. 

313 Daise: O que tem um buraco. 

314 Janaína: Não! [E pega o prisma em suas mãos]. O prisma é esse? Que tem o buraco? [Daise pega 

o prisma na mão esquerda e Janaína fica manipulando a pirâmide crespa]. 

315 Daise: Fala, Rodrigo! 
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316 Rodrigo continua a leitura do enunciado da tarefa. 

317 Quando Rodrigo menciona a pirâmide lisa, Janaína pega o prisma na mão direita e afirma: “Essa 

é a lisa!” ... Vai. 

318 Quando Rodrigo menciona a pirâmide de textura de pano, Janaína pega a pirâmide crespa e 

afirma: “Essa é a de pano!”, deslizando o objeto pelo braço da colega. 

319 Daise: Textura de quê? 

320 Rodrigo: De pano. [Depois ele segue a leitura do item (a) da tarefa III que solicita que as 

participantes comparem o volume das pirâmides de pano e lisa, justificando sua resposta]. 

321 Daise: De pano? De pano é essa [levanta a pirâmide de pano que está em sua mão direita]. 

322 Janaína: As duas estão aqui na minha mão. 

323 Daise: Não. De pano é essa daqui [desliza a pirâmide de pano pelo braço da colega]. Não. De 

pano é essa daqui. De pano é essa. 

324 Janaína: Não, mas essa é ... [Janaína pega a pirâmide de pano na mão] Ah é! Vai. 

325 Daise: Aí foi aquele que você falou que elas parecem. 

326 Janaína: Não, mas essa parece com essa daqui, ó (pirâmide crespa). Sente [desliza a pirâmide 

crespa pelo braço da colega]. Porque a outra é lisa e a lisa tem um buraco em cima. 

327 Daise: Não, mas tem que ver o volume, né? 

328 Janaína: Cadê?  

329 Daise: Está aqui na minha mão. [Daise leva as duas pirâmides (de pano e lisa) até as mãos da 

colega]. Estou tentando comparar elas. 

330 Janaína: Mas você está comparando as erradas. Essa aqui (o prisma) que é lisa. 

331 Daise: Não é! A lisa é essa [desliza a pirâmide lisa pelo braço da colega]. 

332 Janaína: Está na minha mão! 

333 Daise a: A lisa é essa [ainda deslizando a pirâmide lisa pelo braço da colega]. 

334 Pesquisadora: Vamos lá. Esperem um pouco. Isso daqui (prisma), Janaína, é o recipiente em 

formato de prisma. Deixa ele de lado, por enquanto. O que Rodrigo leu era em relação às duas 

pirâmides que estão na mão da Daise. Essa é a de pano e essa daqui é lisa [levando a mão da 

participante a tocar os objetos]. 

335 Janaína: A tá! 

336 Pesquisadora: E essa daqui [desliza a pirâmide crespa pela mão das participantes] ... é a pirâmide 

crespa. Vou deixar a pirâmide crespa e o prisma sobre sua mesa, Janaína. 

337 Daise: Então, vamos comparar... 

338 Janaína: Tem que comparar o volume, né? 

339 Rodrigo: Isso. 

340 Janaína: Olha só. Coloca sobre a mesa. [Ela está com a pirâmide lisa e a coloca sobre a mesa 

apoiada em uma das faces]. 

341 Daise coloca a pirâmide de pano sobre a mesa, tentando colocá-la ao lado da pirâmide lisa]: É a 

ponta aqui, né? [Tocando um dos vértices das pirâmides de pano e lisa]. 

342 Janaína: A ponta da minha (pirâmide lisa) está na frente. [Pega a mão da colega para mostrar o 

que estava falando]. 
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343 Daise: Estou vendo. [Risos]. 

344 Janaína: Aqui [coloca a mão da colega sobre os vértices opostos às bases das pirâmides apoiadas 

sobre a mesa, uma ao lado da outra]. Agora bota junto... sente as arestas [deslizando os dedos 

pelas arestas das pirâmides]. Está vendo, são iguais! 

345 Daise: Espera aí, rapidinho! Deixa eu colocar, assim, a mão por cima (das pirâmides) ou um dedo, 

para ver se fica reto. [Ela coloca a mão da colega por cima das pirâmides]. Entendeu? Para ver se 

tem mesma altura. 

346 Janaína: Parece que... essa daqui que está na frente (pirâmide de pano), essa parece que é maior 

um pouquinho. 

347 Daise: Ó, por exemplo, ... porque se você colocar a mão aqui na ponta [ela coloca a mão da colega 

em um dos vértices apoiados sobre a mesa], as duas estão juntas, está vendo? Aí vai lá trás... 

estão juntas aqui também... os dois lados aqui... 

348 Janaína: Seriam semelhantes, então?  

349 Daise: Talvez... E em cima a mesma coisa. Eu acho que eles são iguais. O volume é igual. [Sempre 

tateando as partes da pirâmide]. Imagino. O que você acha? [Ela deixa a colega explorar mais as 

pirâmides]. 

350 Daise: Pode ser, Rodrigo? O volume delas é o mesmo. 

351 Pesquisadora: Por que? 

352 Janaína: Porque as figuras são... 

353 Daise: A gente comparou aqui as pontas, elas estão juntas. Aqui atrás também. Aqui, os lados 

(uma das arestas apoiadas sobre a mesa) são parecidos. E a altura é quase a mesma. 

354 Pesquisadora: Podemos desconsiderar o erro na confecção da pirâmide. [Risos]. 

355 Daise e Janaína respondem juntas: Então são iguais. 

356 Pesquisadora: Por que mesmo elas são iguais? 

357 Daise: As dimensões... a altura é igual... 

358 Pesquisadora: Altura, ok. Mas, o que mais precisa para que elas tenham o mesmo volume?  

359 Daise: O que? Eu não ouvi. 

360 Janaína sussurra para Daise: O que mais precisa para que o volume seja igual? 

361 Pesquisadora: Não é só altura que garante que os volumes sejam iguais. 

362 Daise: A altura, largura... 

363 Janaína: A base? 

364 Pesquisadora: Isso. Mas as bases são iguais? 

365 Daise: Sim. A base que a gente está utilizando é essa. 

366 Pesquisadora: A base é a face que está apoiada na mesa.  

367 Daise: Vira ela. [Janaína pega nas mãos a pirâmide lisa para tocar a base que estava apoiada na 

mesa e Daise faz o mesmo com a pirâmide de pano]. 

368 Pesquisadora: Virou... agora tenta encaixar uma na outra para ver se são iguais (as bases). [Elas 

superpõem as bases das pirâmides que estavam apoiadas sobre a mesa, mas não conseguem]. 

369 Janaína: Não, Daise, a que eu estou tocando que é a sua. [Enquanto Janaína gira a pirâmide lisa 

de modo que uma das faces se sobreponha uma à outra]. 
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370 Daise: Espera, minha base é essa daqui [levando a mão da colega para deslizar sobre a base da 

pirâmide de pano que estava sobre a mesa]. 

371 Pesquisadora: E se não conseguir encaixar? 

372 Janaína: A minha (base) está dentro da sua base...  

373 Pesquisadora: Vai mudar a base? 

374 Janaína: Fica com a sua fixa, que eu vou rodar a minha (pirâmide lisa) [Janaína gira a pirâmide 

lisa que está em suas mãos tentando encontrar a base que é congruente à base da pirâmide de 

pano que está fixa nas mãos da Daise] ... Acho que foi. [Como não encontraram, resolveram fixar 

a pirâmide lisa e girar a pirâmide de pano para encontrar as bases congruentes]. 

375 Pesquisadora: Agora que vocês acharam a base, tem que colocar na mesa novamente para 

comparar as alturas. 

376 Janaína: Ah ê! Agora está certo! [Risos] 

377 Rodrigo faz a leitura do item (b) da tarefa III, que pede para comparar o volume das pirâmides de 

pano e crespa. 

378 Janaína: Primeiro vamos ter que igualar as bases. 

379 Daise: Não tem como...  

380 Janaína: Levanta a de pano para gente ver... 

381 Daise: Só de você tocar, parece que a crespa é menor... 

382 Janaína: Mas bota para confirmar com a base. E aí a gente vê se... Vou levantar... [Daise compara 

as alturas das pirâmides, colocando a mão sobre os respectivos vértices opostos às bases, antes 

de considerar as bases. Em seguida, ela gira (uma vez) a pirâmide crespa, ainda com a mão sobre 

o vértice oposto à base da pirâmide de pano]. 

383 Janaína: O que você está fazendo? 

384 Daise: Estou tentando achar um ... Aqui. É a mesma altura? 

385 Janaína: É, mas... vamos ter que fazer a mesma coisa que as outras. 

386 Daise: Então, agora vamos ver a base. 

387 Janaína: Levantei a de pano. [Daise levanta a pirâmide crespa]. 

388 Daise: Ó, minha base é essa daqui. [Daise leva a mão da colega até a pirâmide crespa e a desliza 

sobre a base da mesma. Depois elas tentam sobrepor a base da pirâmide de pano à base da 

pirâmide crespa]. 

389 Daise: Tem que virar, assim ... Caramba, mas esse aqui não tem como! 

390 Janaína: Acho que... vê o formato dessa (pirâmide de pano) daqui. [Janaína coloca a pirâmide de 

pano sobre a mesa]. 

391 Daise: Ah! Entendi! A gente está fazendo ela toda, mas é só isso aqui [deslizando o dedo pelas 

arestas da face que estava considerando como base]. Me dá seu dedo. O formato dela é essa 

aresta com essa aqui [deslizando o dedo da colega pelas a restas da face considerada como 

base]. Aí, vai diminuindo, diminuindo... Está vendo? Essa daqui já é outra base (face)? 

392 Janaína: Coloca a base dela em cima da mesa... [Daise coloca a pirâmide crespa sobre a mesa e 

Janaína fica tateando essa pirâmide]. Acho que essa daqui seria tipo a pirâmide que a gente viu, 

mais ou menos... (trecho inaudível). Lembra? 
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393 Daise: Sim. [Janaína agora fica tateando a pirâmide de pano e a Daise, a pirâmide crespa]. 

394 Daise: Mas... é muito estranho. Deixa eu pegar aqui [estende a mão para pegar a pirâmide de 

pano] ... Essa daqui (pirâmide de pano) dá pra ficar em pé. 

395 Janaína: Qual? A de pano? [Ela pega na pirâmide de pano, agora apoiada sobre a face menor]. 

396 Daise: Essa daqui (pirâmide crespa) não. Porque essa aqui, ó ... [Gira a pirâmide crespa sobre a 

mesa] ... Compara as duas? [Janaína toma a pirâmide crespa nas mãos e gira sobre a mesa, 

depois volta à posição que Daise havia colocado]. 

397 Janaína: É, essa daqui [bate a pirâmide crespa sobre a mesa] a base é maior... a crespa ... a de 

pano, a base é menor. Então a crespa é menor também ... no tamanho. 

398 Daise: É difícil comparar, porque as bases são diferentes. 

399 Janaína: Eu acho que o volume vai ser diferente. O que você acha? Porque as bases não são 

iguais. Naquela outra era igual, porque a base era igual. 

400 Daise: Bom. Apresenta diferenças, por exemplo, a base dessa daqui (pirâmide crespa) é maior, 

mas a altura é menor. Nessa daqui (pirâmide de pano) a base é menor, mas a altura é maior. 

401 Janaína: É porque quando você vai colocar uma base que é maior, elas vão se... a interseção de 

áreas, no caso, o dobro, podemos pensar assim, ela vai acontecer mais rápido que essa daqui 

(pirâmide de pano). Então, por essa (pirâmide crespa) acontecer mais rápido, o sólido vai ser 

menor. Esse daqui (pirâmide de pano) vai ser um pouco maior. 

402 Daise: Mas isso depende do (trecho inaudível). 

403 Janaína: É acho que isso também influencia. Acho. 

404 Daise: Mas, então, concluindo, o volume ... não tem que dizer se é igual... 

405 Janaína: Tem que comparar o volume. 

406 Daise: Eles podem ser diferentes, não é? 

407 Janaína: Acho que sim. Podem ser diferentes. 

408 Daise: Próximo, Rodrigo! 

409 Rodrigo faz a leitura do item (c) da tarefa III que solicita uma conclusão em relação ao volume das 

três pirâmides. 

410 Janaína: Daise, aquela outra... a de pano e a lisa são iguais... 

411 Daise: Então essas duas vão ser diferentes da crespa [Daise tem em mãos a pirâmide crespa e 

as outras estão na mão da Janaína]. 

412 Janaína: Da crespa, isso. São diferentes da crespa e são iguais entre si. 

413 Daise: Sim. 

414 Rodrigo faz a leitura do item (d) da tarefa III que solicita que as participantes preencham o interior 

do prisma com as três pirâmides. 

415 Janaína faz uma expressão de surpresa (abrindo a boca em formato de O). 

416 Daise: Com todas? 

417 Rodrigo: Isso. 

418 Daise: Legal. 

419 Janaína coloca o prisma na mão da colega. 
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420 Janaína: A ponta de entrada vai pra você... Peraí. Um de cada vez. [Elas começam colocando a 

pirâmide de pano virada para baixo considerando a menor face como base]. 

421 Daise: Não é melhor colocar ao contrário? Não é melhor colocar a base, não? 

422 Janaína: É mais tem que ser um de cada vez. 

423 Daise: Tem que colocar as três, Rodrigo? 

424 Rodrigo: Sim. As três. 

425 Daise retira a pirâmide de pano e Janaína tenta colocar a pirâmide crespa. 

426 Janaína: Olha só. O prisma é formado de um triângulo, certo? Então a gente tem que formar... 

427 Daise: Deixa eu ver a base. [Ela toma o prisma na mão esquerda e, com a mão direita, compara 

uma das faces da pirâmide de pano com a base do prisma]. 

428 Janaína: Cara, vê qual daquelas duas... (trecho inaudível) a gente colocou. [Ela pega a pirâmide 

lisa nas mãos]. 

429 Daise: Então, é isso que estou tentando... 

430 Janaína: Que aí depois é só complementar com a terceira. 

431 Daise: Não... (trecho inaudível). [Ela tenta encaixar a pirâmide de pano dentro do prisma]. (Trecho 

inaudível). 

432 Janaína: Mas, olha só... [Ela fica tateando a mesa à procura de um dos sólidos]. Está com as duas 

peças na mão? 

433 Daise: Não. [Janaína continua procurando alguma pirâmide]. 

434 A pirâmide crespa cai ao lado da Daise e Janaína a localiza, mas deixa onde caiu. Enquanto Daise 

continua tentando encaixar a pirâmide de pano dentro do prisma. 

435 Janaína: Me dá aí a de pano! 

436 Daise: Ah! Já sei! Vamos... 

437 Janaína: Me dá a de pano! ... É o que estou falando... A gente localiza... [Ela toma nas mãos o 

prisma e a pirâmide lisa] ... Cadê a de pano? [Daise dá para a colega a pirâmide de pano]. Agora 

vai ser “legal” ter que achar a base de novo. [Daise fica aguardando, enquanto Janaína gira as 

pirâmides lisa e de pano para encontrar as faces congruentes]. 

438 Daise a [com o prisma em mãos]: Não é melhor colocar elas ao contrário, não? ... Se colocar elas 

ao contrário, vai dar a forma de um triângulo maior... Colocar a ponta de uma com a base da outra. 

439 Daise: Aí, agora, coloca a ponta para baixo. [Elas tentam encaixar as duas pirâmides (de pano e 

lisa) juntas dentro do prisma, sendo que as duas faces menores estão lado a lado]. 

440 Janaína: Peraí. Sente aqui em cima primeiro [colocando a mão sobre a face menor da pirâmide 

de pano] pra gente imaginar dentro do prisma. [Janaína segura as duas pirâmides (de pano e lisa) 

juntas, enquanto Daise desliza o dedo pelas arestas das faces menores]. Sente aqui... o formato... 

tem o formato de que? 

441 Daise: Está dando um... mas não parece que está dando ... porque aqui (duas arestas juntas) está 

reto aqui [coloca a mão da colega para sentir que o ela estava falando]. 

442 Janaína: É. Está inclinado... aqui está reto... aqui está inclinado ... [deslizando os dedos pelas 

arestas das bases das pirâmides de pano e lisa]. 
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443 Daise: Então, tem que ser assim, ó! [Gira a pirâmide de pano, ficando invertida em relação a 

pirâmide lisa]. Eu acho que tem que ser assim, entendeu? 

444 Janaína: Ah! Tem que ficar uma de cabeça pra baixo! 

445 Daise: Isso. 

446 Janaína: Então, uma de cada vez, aliás... Enfia uma pra ver. [Daise coloca a pirâmide de pano “de 

cabeça pra baixo” dentro do prisma]. 

447 Janaína: Tenta encaixar ela num dos cantos... Foi? [Elas conseguem encaixar a pirâmide de pano 

dentro do prisma, mas devido à posição fica impossível colocar as outras pirâmides. Elas tentam 

encaixar, em seguida, a pirâmide lisa]. 

448 Janaína: Mas não está entrando!  

449 Daise: Você está com mão aí! [Risos]. 

450 Janaína: Vai... tenta! [Daise tenta encaixar a pirâmide lisa dentro do prisma que já tem a pirâmide 

de pano]. 

451 Daise: Mas não sobrou espaço. 

452 Janaína: Sobrou, sim. Tem que enfiar ao contrário. Se você enfiou a parte pontuda pra baixo, é 

sinal de que aqui embaixo está maior do que aqui em cima. Embaixo tem que ser a base mais 

larga. [Janaína toma a pirâmide lisa nas mãos para tentar encaixar dentro do prisma, mas com a 

pirâmide de pano já dentro do prisma]. 

453 Janaína: Não tem outra, não? Cadê a terceira peça? ... Já foi? ... Você está com duas aqui dentro 

(no prisma)? 

454 Daise: Não. 

455 Janaína: Enfia essa (pirâmide lisa) que é maior, não? 

456 Daise: Qual que é maior? 

457 Janaína: Essa que está na minha mão (pirâmide lisa). [Daise estende a mão para tocar na pirâmide 

que a colega estava se referindo]. 

458 Daise: Mas elas não são iguais? 

459 Janaína: Ah, é verdade! Essas são iguais. 

460 Pesquisadora: Onde está a terceira (pirâmide)? 

461 Janaína: Está no colo da Daise, eu acho. Daise, pega a terceira. [Daise pega a pirâmide crespa e 

dá para colega que por sua vez tenta encaixar essa pirâmide dentro do prisma com a pirâmide de 

pano dentro]. Enfia essa que é menorzinha. [Risos]. 

462 Daise: Peraí. (Trecho inaudível). Presta atenção. Larga esse (pirâmide crespa). Vou te mostrar 

uma coisa. Segura aqui (prisma com a pirâmide de pano dentro). Do jeito que está aqui, a pirâmide 

(de pano) ... está vendo? Está sobrando espaço pra dentro. Logo, se você empurrar ela (pirâmide 

de pano) pro canto... 

463 Janaína: Você está fixando ela (pirâmide de pano) aqui no cantinho, não é? 

464 Daise: Isso. 

465 Janaína: Embaixo está maior [deslizando a mão pela base inferior do prisma]. Entendeu? 

466 Daise: Sim. Aí tem que colocar na base... [Ela pega a pirâmide lisa nas mãos]. 
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467 Janaína: Só que eu acho que a gente tem que descobrir as que são aqui embaixo... aqui (base 

inferior do prisma) e não aqui (base superior do prisma), onde você está com a mão (ela bate na 

mão da colega para indicar o que estava falando), é ... botava essas primeiro. Porque como é 

maior, se colocar a menor, vai dificultar na hora de entrar... Só descobrir a certa, né? [Daise retira 

a pirâmide de pano de dentro do prisma e tenta encaixá-la ao contrário do que estava. Janaína 

pega as pirâmides crespa e lisa nas mãos e tenta comparar suas faces por sobreposição. Daise 

consegue encaixar a pirâmide de pano. Em seguida, elas tentam encaixar a pirâmide lisa. Não 

conseguem e tentam a pirâmide crespa]. 

468 A pesquisadora se aproxima e mostra que a pirâmide de pano não está bem encaixada, pois está 

oscilando dentro do prisma e que, por isso, elas não estão conseguindo encaixar as outras 

pirâmides. As pirâmides são retiradas de dentro do prisma. 

469 Daise: Mas é para encaixar as três? 

470 Pesquisadora: Sim, as três. (Trecho inaudível). [Enquanto isso, Janaína tenta encaixar a pirâmide 

crespa]. 

471 Daise: Ouviu? Ela falou ... (trecho inaudível) ... não pode entrar primeiro. Então, nenhuma das 

duas (pirâmides de pano e lisa) podem entrar primeiro. Tem que ser essa (pirâmide crespa) 

primeiro. 

472 Janaína: Então... [continua tentando encaixar a pirâmide crespa dentro do prisma vazio. Depois 

Daise segue com as tentativas. A pirâmide crespa é colocada em uma posição e elas sentem o 

espaço que sobra]. 

473 Daise: Olha! Parece que aqui tem um buraco. 

474 Janaína: É... ficou uma ponta aqui. Agora a de pano [pega a pirâmide de pano e tenta encaixar o 

espaço vazio dentro do prisma e sobre a pirâmide crespa. Elas conseguem encaixar as pirâmides 

crespa e de pano]. Entrou. 

475 Janaína: Cadê a outra (pirâmide lisa)? [Tateando a mesa]. 

476 Elas tentam encaixar a pirâmide lisa, sendo que o prisma já está preenchido pelas pirâmides de 

pano e a crespa e a face menor da pirâmide de pano fecha a base superior do prisma. Sendo 

assim, elas não conseguem encaixar a pirâmide lisa no prisma. Janaína retira a pirâmide de pano 

e encaixa a pirâmide lisa no mesmo lugar. Por elas terem forçado o encaixe das pirâmides em 

vários momentos, o prisma estava abrindo, desmontando. A pesquisadora providencia a troca do 

prisma. 

477 Janaína: Mas estava certo! Deixa esse aqui mesmo! 

478 Daise: Vamos tentar montar um... [pega a pirâmide de pano nas mãos]. Já sei, Janaína! Já sei! 

Vamos montar um prisma do lado de fora, depois a gente coloca. 

479 Janaína: É. Eu já tinha pensado nisso também. Só que não deu certo. As duas (que tem) bases 

iguais primeiro. Com a lisa e com a de pano. 

480 Rodrigo: Mas vocês têm que colocar as três. 

481 Janaína: Não, mas primeiro monta as duas, depois bota a terceira. [Daise fica tentando encaixar 

duas pirâmides (de pano e lisa) de modo a formar um prisma. Enquanto, Janaína, com a pirâmide 
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crespa em mãos, compara por sobreposição as faces e arestas do prisma com as faces e arestas 

da pirâmide crespa]. 

482 Janaína: Esse de (trecho inaudível) aqui, faz uma base triangular, não faz?  

483 Janaína encaixa a pirâmide crespa dentro do prisma e mostra para a colega: Olha esse aqui! 

[Daise verifica, com as mãos, como a pirâmide crespa está encaixada dentro do prisma, deslizando 

os dedos sobre as faces e arestas dessa pirâmide]. 

484 Daise: É ... Sobrou um triângulo direitinho. [Depois volta novamente a manipular as pirâmides de 

pano e lisa, procurando a posição que deve encaixá-las dentro do prisma. Em seguida, tenta 

encaixar as duas pirâmides juntas dentro do prisma que já tem a pirâmide crespa].  

485 Janaína fica com a pirâmide lisa nas mãos e tenta encaixá-la dentro do prisma sobre a pirâmide 

crespa. Após algumas tentativas, ela retira a pirâmide lisa de dentro do prisma. 

486 Daise toma o prisma em suas mãos, desliza dos dedos sobre uma das faces da pirâmide crespa 

que está dentro do prisma e tenta encaixar a pirâmide de pano sobre a pirâmide crespa. Na 

primeira tentativa consegue o encaixe ideal, mas falta a pirâmide lisa. 

487 Daise: Coloca a mão aqui [ela leva o prisma com as pirâmides de pano e crespa em seu interior, 

para que a colega possa tocar]. 

488 Janaína: Só tem duas, Daise. [Ambas ficam tateando a base do prisma formada pela face menor 

da pirâmide de pano. Ainda falta um espaço na parte de baixo do prisma]. 

489 Daise: Como eu vou colocar a outra aqui? 

490 Janaína, percebendo a presença da pesquisadora que conversava com Rodrigo, pergunta: Tem 

que entrar as três? [Segurando nas mãos o prisma com as pirâmides de pano e crespa no seu 

interior]. 

491 Janaína resolve retirar as pirâmides crespa e de pano de dentro do prisma, mas sem mudar sua 

posição de encaixe e diz para colega: Segura isso (as pirâmides crespa e de pano na posição de 

encaixe) aqui?  

492 Janaína: Melhor colocar assim [girando as pirâmides crespa e de pano juntas] ... Tenta encaixar 

(a pirâmide lisa). [Enquanto Daise segura as pirâmides crespa e de pano juntas na posição de 

encaixe, Janaína tenta encaixar a pirâmide lisa de modo que consigam colocar as três dentro do 

prisma]. 

493 Janaína: Acho que agora foi. Vê! ... Sente ela (a base)? 

494 Daise: Solta. [Janaína toma nas mãos o prisma]. 

495 Janaína: Tenta encaixar. A base do triângulo está pra baixo e a ponta está pra cima, na minha 

mão. 

496 Daise: Uma, duas, três, quatro... A base tem quatro (arestas). Ó, presta atenção! [Ela conduz a 

mão da colega para verificar a base do sólido que elas formaram com as três pirâmides]. Tenta 

perceber a base. [Janaína fica tateando as arestas da base formada pelas faces menores das 

pirâmides de pano e lisa, que estão posicionadas lado a lado. Depois fica mudando a posição da 

pirâmide lisa]. 

497 Janaína: Vê! Acho que está melhor... Sente embaixo... porque a aresta... 
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498 Daise: Não! Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que fazer... uma base para cima e uma para 

baixo. Entendeu? Para poder encaixar direito. Se não, não dá certo. 

499 Janaína: Então, essa daqui (pirâmide lisa) tem que ser para cima. [Janaína gira a pirâmide lisa e, 

com a ajuda da colega, tenta encaixar com as outras pirâmides que já estão na posição de 

encaixe]. 

500 Janaína: Fica assim. [Solicita que Daise permaneça segurando as pirâmides crespa e de pano na 

posição de encaixe, enquanto ela tenta encontrar a posição de encaixe da pirâmide lisa]. Embaixo 

deu certo e em cima também. 

501 A pesquisadora ajuda as participantes, tomando o prisma e encaixando-o nas sobre as pirâmides 

que estavam na posição de encaixe. Elas conseguem encaixar as três pirâmides dentro do prisma. 

502 Janaína levanta o prisma preenchido como se fosse um troféu, comemorando a finalização da 

tarefa. 

503 A pesquisadora permite que elas retirem as vendas dos olhos antes que elas concluam sobre o 

volume de cada uma das pirâmides.  

504 Que lindo! Era tão bonito assim? 

505 Eles passam a responder as questões analíticas que estão ao final da atividade. 
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Apêndice K – Transcrição do Grupo 2 (Fred, Júlia e Luna) realizando a Atividade 
3  
 

Júlia e Luna ficaram sem acesso ao campo visual temporariamente e Fred era o ledor. 

1 Júlia: Dá muito medo você não saber o que estão fazendo. 

2 Fred: Tentem encarnar o personagem. 

3 Júlia: Eu estou tentando, mas eu acho que se eu ficasse cega hoje, eu ficaria com medo. 

4 Pesquisadora: Fred, pode ler a primeira parte, por favor. 

5 Fred: A primeira parte é composta de cinco itens. [Ele faz a leitura do enunciado da Tarefa I] 

6 Pesquisadora: Quem vai ser (o componente) A e quem vai ser (o componente) B? 

7 Júlia e Luna respondem juntas: A. [Risos] 

8 Pesquisadora: Querem tirar par ou ímpar? 

9 Júlia: Tanto faz. Pode ficar. 

10 Luna: Posso ser B, então. 

11 Fred: Se tirar par ou ímpar, como é que elas vão saber? 

12 Júlia: Então você ficou com qual? 

13 Luna: B. Eu sou B. 

14 Júlia: Ok. Então eu sou A. 

15 Pesquisadora: Você então é o (componente) A, Júlia? 

16 Júlia: Acho que sou. 

17 Pesquisadora: Então continua a leitura Fred. 

18 Fred faz a leitura novamente do enunciado da Tarefa I. A pesquisadora distribui o material. Júlia e 

Luna exploram o material recebido. 

19 Júlia: Você entregou errado, eu acho. [Deslizando o dedo indicador pelas placas como se estivesse 

folheando]. 

20 Luna: Tudo isso aqui (as placas) é meu? 

21 Pesquisadora: Sim. Todas essas placas são suas. [Enquanto Júlia ainda explora o sólido, 

folheando as placas]. 

22 Júlia: Tem certeza que está certo? [Referindo-se ao sólido recebido. Enquanto Luna começa a 

empilhar as placas]. 

23 Pesquisadora: Absoluta... Agora presta atenção no que o Fred vai ler. 

24 Fred faz a leitura do item (a) da Tarefa I. [Luna termina de empilhar as placas que estavam com 

ela e espera as orientações da colega]. 

25 Pesquisadora: Júlia, a Luna recebeu várias placas de EVA... 

26 Júlia: Mas eu também recebi. [Ela levanta o sólido e desliza os dedos pelas placas, folheando-as]. 

27 Pesquisadora: Ela recebeu várias placas de EVA e você recebeu um sólido. Então, você vai 

descrever para ela montar exatamente ou mais parecido possível com o seu. [Enquanto Luna 

parece contar as placas]. 

28 Júlia: E as placas dela são iguais as minhas? 

29 Pesquisadora: Sim. Mesmo tamanho e formato. 
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30 Júlia: Ok. Se você pegar uma placa, vai colocando uma por cima da outra. [Luna ainda está 

contando as placas].  

31 Luna: Espera aí. [Ela está terminando de contar as placas]. 

32 Júlia: Simples assim ... Aí, vai ficar tipo uma caixinha... uma por cima da outra. Aí, você junta tudo 

e fica tipo uma caixinha. 

33 Luna: Já está. 

34 Pesquisadora: Já está? Como a Júlia vai saber se o que a Luna fez está correto? 

35 Júlia: Pode pôr a mão? 

36 Pesquisadora: Sim, pode. [Júlia estende a mão para tocar o sólido construído por Luna]. 

37 Júlia: Aonde está? [Luna conduz a mão da colega até o seu sólido]. Está certo. [Explorando o 

sólido construído por Luna. Depois volta com as mãos para o seu objeto]. 

38 Pesquisadora: Agora tem que dizer o nome, Luna. 

39 Luna: O nome matemático? 

40 Fred faz a leitura do item (b) da Tarefa I. 

41 Pesquisadora: Você podem pensar juntas também... o nome do sólido. 

42 Luna: Cubo? 

43 Pesquisadora: Cubo? O que você acha, Júlia? (...) Tem todas as características de um cubo? 

44 Júlia: Não necessariamente. 

45 Pesquisadora: O que está faltando para ser um cubo? 

46 Júlia: Porque é maior assim [desliza os dedos pelas arestas da base superior do sólido]. 

47 Luna: Tem seis faces. 

48 Pesquisadora: O cubo e esse sólido tem seis faces. Muito bem! O que mais? 

49 Luna: Tem seis faces... 

50 Pesquisadora: A Júlia não está gostando muito esse nome de “cubo”, não, pela carinha dela. 

51 Luna: Que nome você sugere? 

52 Júlia: Estou tentando pensar outro nome. 

53 Luna: Sua face ... [Luna desliza a mão pelas faces laterais do paralelepípedo]. 

54 Pesquisadora: Se vocês não conseguirem achar o nome matemático, tudo bem. Vocês já deram 

um nome para esse objeto que foi “caixinha”. 

55 Júlia: É. Eu acho que parece mais uma caixinha, porque o cubo eu imagino ele com “bases” 

quadradas e aqui [Júlia encosta a palma das mãos nas faces laterais do sólido] como são 

retângulos... 

56 Luna: Mas esse daqui é quadrado ... As bases são quadradas e as faces são retangulares. 

[Enquanto fala, Luna desliza as mãos pelas faces laterais e bases do sólido]. 

57 Pesquisadora: Então, já não pode mais ...  Pode ser cubo? 

58 Júlia: Eu acho que não. 

59 Luna: Paralelogramo? Não! Que paralelogramo... É ... Como é aquele? ... 

60 Júlia: Estou tentando lembrar...  

61 Luna: Paralelepípedo. 

62 Pesquisadora: Isso. Paralelepípedo. Muito bem. Continuando... 
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63 Fred faz a leitura do item (c) da Tarefa I. Júlia e Luna pedem para ele repetir. Fred repete 

enfatizando as medidas dadas na tarefa. 

64 Fred: Cada plaquinha é um quadrado; cada lado desse quadrado mede 10 cm e a espessura de 

cada plaquinha dessa é 0,2 cm. Aí, vocês têm que determinar o volume desse sólido. 

65 Júlia: Nossa! Eu não lembro como faz volume. 

66 Luna: Gente! Eu enxergando já está difícil de fazer a conta... 

67 Júlia: Eu não lembro como faz o volume. 

68 Luna: É o lado... É a base, a altura e a espessura. 

69 Júlia: Então, a base vai ser 10... É um quadrado, né? 

70 Fred: Isso. 

71 Júlia: 10 por 10. 

72 Luna: 10 por 10, vezes 0,2... Na calculadora. [Risos]. 

73 Júlia: É 0,2? 

74 Fred: É 0,2 cada plaquinha. 

75 Pesquisadora: Tem quantas placas? 

76 Luna: Quantas placas? Acho que tem 20, pelo que contei. 

77 Júlia faz a contagem das placas que formam o sólido que tem nas mãos e conclui que tem 20 

placas. Luna faz a recontagem das placas e também conclui que tem 20. 

78 Luna: A minha são 20. São 20 placas. Qual é (trecho inaudível). 

79 Júlia: 10 vezes 10 vezes ... zero o que? 

80 Fred: 0,2. 

81 Júlia: Então... [Ela parece ficar imaginando o cálculo]. 

82 Luna: Eu me perdi na conta, Júlia! [Risos]. 

83 Pesquisadora: A (área da) base é 10 por 10. Vocês já falaram. Só falta a altura. E a altura são 20 

placas... 

84 Júlia: Vezes 0,2. 

85 Pesquisadora: (Cada placa com) 0,2 cm de espessura. 

86 Júlia: Vai ser ... [Ela balbucia o algoritmo do cálculo da altura. Depois resolve fazer o algoritmo 

com o dedo indicador na mesa]. 

87 Lu: 0,04? O que você está falando aí? 

88 Júlia: 0,40. É isso? 

89 Pesquisadora: Não. Só “anda” uma casa... 

90 Júlia: Então... não. Espera aí. [Volta a executar o algoritmo sobre a mesa, agora falando em voz 

alta também]. Tem vinte... 0,2. Dois vezes nada, nada; dois vezes dois, quatro; anda uma casa 

decimal... Vai ser 4. Não é? É 4? 

91 Fred: O que é 4? 

92 Júlia: Isso daqui [desliza o dedo indicador pela aresta que representa a altura do sólido]. 

93 Fred: A altura? 

94 Júlia: É. 

95 Fred: Sim. 
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96 Júlia e Luna: Então vai ser 4 vezes 10... 

97 Júlia: 4000? 

98 Luna: O que? 4 vezes 10! 

99 Júlia: Não! Eu não estou falando disso! 

100 Luna: 4 vezes 10 é 40! Vezes 10... 

101 Júlia: Pois então, 4 vezes 10... 

102 Luna: 400... 

103 Pesquisadora: Isso. 

104 Luna: 400 vezes... 

105 Júlia: Vezes o que? 

106 Luna: Vezes nada. É 400, então.... É muita coisa! 

107 Pesquisadora e Ju juntas: É 10 por 10 vezes 4. 

108 Luna: 400. 

109 Pesquisadora: 400 cm3. Beleza. Ótimo. Continuando. 

110 Júlia: Nossa! Que confusão para fazer uma conta tão simples! 

111 Fred faz a leitura do item (d) da Tarefa I. 

112 Júlia: Como assim “sem desmontar”? 

113 Pesquisadora: Não pode tirar uma de cima da outra. Não pode dividir as placas em blocos 

separados. 

114 Júlia: Mas eu posso mudar... 

115 Luna: Se eu colocar ele em pé... 

116 Pesquisadora: Só não pode fazer isso que eu falei. Se você colocar em pé, muda? 

117 Júlia: Eu não posso fazer isso aqui, no caso. [Ela divide as placas em dois blocos]. 

118 Pesquisadora: Não pode. 

119 Pesquisadora: A Luna está dando a ideia de colocar em pé. 

120 Júlia: Mas vai continuar... 

121 Pesquisadora: Realmente, mudou um pouco (quando coloca o objeto em pé, ou seja, apoiado 

sobre uma face retangular). Pode transformar em outro? 

122 Júlia: Mas se eu não posso mudar (as placas), não tem como eu mudar. 

123 Luna: Eu acho que não vai mudar o ... vai continuar o mesmo volume. 

124 Pesquisadora: Tem certeza? 

125 Júlia: Vai continuar a mesma coisa, só que na ... [Ela gira o sólido, apoiando-o sobre cada uma 

das faces retangulares]. Só a posição é diferente. Porque se eu não posso alterar isso daqui... 

[desliza o dedo indicador por uma face lateral]. 

126 Pesquisadora: Não. Você não pode tirar uma de cima da outra, ou seja, não pode desmontar. 

127 Luna: Não pode mudar o valor da altura, se não vai fazer diferença na hora de calcular o volume. 

128 Pesquisadora: Mas isso se você deixar ele em pé. Tudo bem. Além desse em pé, tem outro? 

129 Júlia: Nenhum outro (trecho inaudível) vai mudar.  

130 Luna: Não muda porque os lados são quadrados, a base. 

131 Pesquisadora: Estou perguntando se tem como você fazer um outro sólido. 
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132 Júlia e Luna juntas: Não. 

133 Pesquisadora: Luna, vou pegar o seu objeto. E, agora, você vai descrever, para Júlia, o sólido que 

vou colocar em suas mãos, para que ela construa um igual ou parecido. Tem outro sólido que 

gostaria que vocês conhecessem. 

134 Júlia: Mas se não pode mudar? 

135 Pesquisadora: (trecho inaudível). 

136 Júlia: Isso aqui (as placas) é de cor diferente? [A pesquisadora entrega o paralelepípedo oblíquo 

para Luna que explora o objeto]. 

137 Luna: Parece uma escada... 

138 Júlia: Ué! Mas se não pode sair um de cima do outro? A escada teria que ir chegando para o lado! 

139 Pesquisadora: Mas vai sair de cima? 

140 Luna: Não saiu de cima um do outro, só afastou ... 

141 Júlia: Mas vai fazer tipo uma escada, um por um? Está um por um ou de montinho em montinho? 

142 Luna: Uma escada... está querendo saber de mais, não é, Júlia. [Risos]. 

143 Pesquisadora: Por isso que tem que falar o máximo de características. 

144 Júlia: Eu posso montar de montinho em montinho, só não quer dizer que vai ficar igual? 

145 Luna: Não está certinho igual escada, não. Tem uns que estão juntinhos.  

146 Júlia: Tá. Então vou montar do meu jeito. 

147 Luna: Embaixo tem dois juntos... 

148 Júlia: Eu posso separar para montar? 

149 Pesquisadora: Não. 

150 Luna: Embaixo tem dois juntos ... Ela está se divertindo com a gente. 

151 Júlia: Como é que eu vou separar dois? 

152 Luna: Eu não sei se está junto ou se está cortado torto. [Risos] 

153 Pesquisadora: Tem alguns que estão cortados torto, por conta do material. 

154 Júlia: Eu vou montar de montinho em montinho. Pronto! 

155 Luna: É uma escadinha! É uma escadinha! 

156 Pesquisadora: Ela já falou que é uma escadinha, então porque você não faz uma escadinha? 

157 Júlia: Estou tentando, mas está tenso aqui. 

158 Luna: É uma escada de esquerda para direita... subindo de esquerda para direita. [Júlia vira o 

objeto que estava construindo, certa de 90 no sentido horário. Risos]. 

159 Luna: A sua escada (trecho inaudível). É só virar ela. 

160 Júlia: Estava de frente para mim... Já virei! Mas vai cair tudo! Eu sinto isso! 

161 Pesquisadora: Mas o dela não cai, não! ... Já que é uma escada, Luna, você poderia falar dos 

degraus. 

162 Júlia: Eu perguntei, mas ela não... 

163 Luna: Então, os degraus parecem que estão tortos... 

164 Pesquisadora: Mas são... largos? 
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165 Luna: Não. São bem estreitinhos... muito estreitinhos mesmo... mal dá para notar. [Júlia junta as 

placas novamente, formando o paralelepípedo reto retângulo inicial e recomeça a construção do 

novo sólido]. Se você colocar muito largo, ele vai cair. É muito estreitinho. 

166 Júlia: Estou tentando, mas minha mão é muito larga para essas coisas. [Risos]. 

167 Luna: Acho que deve ser difícil montar... 

168 Júlia: Isso. Sem ver, parece. Não sei, às vezes vendo, não tanto. (...) Ah! Montei! Não falou a 

quantidade de degraus tinha que ter! 

169 Luna: Ué! A quantidade de placas! 

170 Júlia: Você não falou que era uma placa por degrau. 

171 Luna: A tá! Não. É porque está torto! 

172 Pesquisadora: É quase uma placa por degrau. 

173 Júlia: Não tinha essa informação! [Risos]. Ficou uma escadinha! Dá para subir! 

174 Luna: Eu posso botar a mão? 

175 Pesquisadora: Sim, pode. 

176 Luna: Cadê? [Júlia conduz a mão da Luna até o sólido construído por ela]. 

177 Júlia: Dá para subir! 

178 Luna: Está um pouco mais largo do que o meu... 

179 Júlia: O que é mais largo? [Júlia coloca mão sobre o sólido junto com Luna]. 

180 Luna: Júlia, a sua escada está com falsificação do meu ... O que é isso aqui? ... Essa escada está 

meia torta, Júlia ... É quase isso aí! Está meia (trecho inaudível) ... Deixa eu ver aqui do lado. 

[Deslizando a mão pelas faces que não são inclinadas em relação à base quadrada]. No lado 

ficou certinho! ... Está um pouco mais largo os seus degraus, mas aparentemente parece uma 

escada. 

181 Pesquisadora: Alguém sabe o nome desse sólido? 

182 Júlia: Posso pôr a mão no dela (Luna)? 

183 Pesquisadora: Pode. [Luna conduz as mãos da Júlia até o sólido que está com ela e Júlia explora 

o objeto]. 

184 Júlia: Nossa! É impossível fazer isso sem ver! ... Muito estreito! ... Como eu vou ter noção de 

quantos tem? Posso desmontar e tentar de novo? 

185 Pesquisadora: Pode. 

186 Luna: Está vendo? São bem ... são bem estreitos ... Parece até que tem um em cima do outro. 

Eu vou virar para o teu lado. Coloca a mão para você ver. 

187 Júlia: E se eu não conseguir? 

188 Pesquisadora: Não tem problema. Você já sabe qual o objeto! 

189 Júlia: Ai, se eu desmontar (trecho inaudível) .... Ah! Não vou conseguir! Parece que vai cair tudo! 

190 Luna: Espera aí! Eu sei o que é isso! 

191 Pesquisadora: O que é? ... Assim que você (Luna) souber, pode falar. 

192 Pesquisadora: Porque você acha que vai cair, se o outro não caiu? 
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193 Júlia: Porque eu não estou conseguindo enxergar os degraus! [Júlia continua tentando 

construir um paralelepípedo oblíquo mais parecido com o da Luna e esta fica explorando o sólido 

que tem em mãos]. 

194 Pesquisadora: Qual a diferença desse para o outro, com relação ao nome?  

195 Luna: No outro aqui era um retângulo ... agora é um trapézio ... não. Isso é um trapézio? 

196 Júlia: Eu não vou saber o nome geométrico disso (sólido). [Ela desistiu de reconstruir o 

paralelepípedo oblíquo e ficou com as placas empilhadas formando um paralelepípedo reto 

retângulo. Luna continua explorando o objeto para tentar dar um nome]. 

197 Pesquisadora: Tudo bem. O foco não é o nome. 

198 Luna: É um trapézio ou um paralelogramo isso daqui? [Referindo-se à uma das faces laterais do 

paralelepípedo oblíquo]. 

199 Pesquisadora: Todos os lados são paralelos, dois a dois? 

200 Luna: É um trapézio ... É um trapézio aqui. 

201 Júlia: Acho que não ... Vou pensar. 

202 Pesquisadora: Luna, um dos lados é trapézio? É isso que você está falando? Uma das faces? 

203 Júlia: Estou curiosa para ver! [Ela aponta para o sólido que tem em mãos]. 

204 Pesquisadora: Quer dar um nome, Luna? 

205 Luna: Não consigo. 

206 Pesquisadora: Tudo bem. Então eu posso continuar? O importante não é o nome. 

207 Luna: Eu não consigo lembrar o nome certo. 

208 Júlia: A gente sabe o que é, mas não consegue lembrar! 

209 Fred faz a leitura do item (e) da Tarefa I. 

210 Júlia: O volume vai continuar o mesmo, não? Não sei. Deixa eu pensar ... Eu acho que o volume 

vai continuar o mesmo, porque ... 

211 Pesquisadora: Júlia está com o paralelepípedo e Luna está com o outro objeto, que é tipo uma 

escada, o que acontece com o volume se eu transformar o sólido da Júlia no objeto da Luna? 

Júlia, você estava falando o que antes? 

212 Júlia: Não sei se tem ... Porque vai continuar a mesma coisa... Porque se você, por exemplo, 

pegasse o lado que sobra aqui (face inclinada à direita do paralelepípedo oblíquo) e encaixasse 

no lado que sobra aqui (face inclinada à esquerda), ia continuar uma peça dessa daqui [apontando 

para o paralelepípedo reto retângulo]. Entendeu o que eu estou querendo dizer? (...) Porque, no 

caso assim, eu vou colocar mais ou menos [desloca algumas placas para formar um 

paralelepípedo oblíquo], então aqui (uma face inclinada) é como se tivesse cortado e esse pedaço 

que cortou está aqui (outra face inclinada). 

213 Pesquisadora: Entendi! 

214 Júlia: Então, para mim, acho que continua a mesma coisa. 

215 Pesquisadora: E aí, Luna! O que você acha? 

216 Júlia: Concorda, Luna? 
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217 Luna: Não entendi nada do que você falou, Júlia! [Risos]. Você falou “corta um pedaço aqui”, 

“coloca um pedaço aqui” ... eu não estou vendo! [Risos. Júlia resolve montar o paralelepípedo 

oblíquo e conduz a mão da Luna para sentir sua explicação]. 

218 Júlia: Não está tipo uma escadinha assim? [Júlia coloca a mão de Luna sobre o seu objeto] Mas 

aí vai ficar como se tivesse cortado o lado de cá (face inclinada à esquerda), certo? 

219 Luna: Entendi. 

220 Júlia: Aí, o lado de cá (uma das faces inclinadas) vai estar sobrando do lado de cá (outra face 

inclinada), do outro lado. 

221 Luna: Mas para baixo. Inverte. 

222 Pesquisadora: Isso, Luna. Teria que inverter. 

223 Júlia: Entendeu? 

224 Luna: Entendi, mas o que isso tem a ver? 

225 Júlia: Aí, se pegar o lado que cortou daqui (uma das faces inclinadas), está aqui (outra face 

inclinada). Então, se eu corto um lado e volto com ele para cá, vai continuar a mesma peça, ou 

seja, o mesmo volume. 

226 Luna: É o mesmo volume ... A gente não tirou nem colocou nada aqui? 

227 Pesquisadora: A (área da) base é a mesma? 

228 Luna: Não. A base não... 

229 Júlia: A base é. A base vai ser (a mesma), sim ... A base vai continuar lá ... um quadrado. 

230 Luna: Calma aí! [Levanta o objeto para tocar na base]. A base é quadrada. 

231 Pesquisadora: E a altura é a mesma? 

232 Júlia: Sim também. 

233 Pesquisadora: Porque? 

234 Júlia: Porque só chegou para o lado! É o que eu estou falando, se pegar uma parte de cá, que 

está sobrando, e passar para cá, vai voltar... 

235 Luna: A altura também é a mesma, composta das 20 placas. 

236 Júlia: Vai ser a mesma coisa. 

237 Pesquisadora: Então, a (área da) base e a altura sendo as mesmas, o volume continuou o mesmo. 

Agora vamos para outra etapa que vai ser outro material. [A pesquisadora distribui o material para 

Tarefa II: Luna recebeu uma pirâmide oblíqua de base quadrada e Júlia recebeu placas soltas na 

mesma quantidade que a colega. Luna deveria descrever seu objeto para a Júlia]. 

238 Fred: Vocês não adotaram uma característica de uma pessoa que acabou de perder a visão, que 

tentar olhar mesmo sem enxergar. Vocês em nenhum momento tentaram olhar para o sólido. 

Ambas olhavam para o lado ou para cima, não direcionaram a visão para o que estava em sua 

mão. 

239 Fred faz a leitura do enunciado da Tarefa II. 

240 Luna explora o objeto e fala: Cruzes! Isso vai desmontar! [Risos]. 

241 Júlia: Já vi que é difícil de montar. 

242 Pesquisadora: Agora Luna vai descrever para Júlia o objeto que tem em mãos. 

243 Júlia: Eu sinto que não vou conseguir. 
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244 Luna: Olha, é o seguinte: as placas que eles deram pra gente tem uma base quadrada, certo? 

245 Júlia: Tá, mas é grande ou pequena? 

246 Luna: Calma! ... Tem base quadrada... O lado é uma escadinha também, um por cima do outro. 

[Risos]. A diferença ...  

247 Júlia: Ok. Começa com o grande ou pequeno?  

248 Luna: Calma aí! A diferença é que está diminuindo o tamanho. Embaixo a base é grande e 

vai diminuindo até o minúsculo, que está quase caindo do meu dedo ... o bem pequenininho 

vai em cima. [Júlia começa a montar a pirâmide]. Vai do maior para o menor ... você vai 

montando. 

249 Júlia: Ok ... Ah! Agora vai dar uma escadinha!  

250 Luna: Agora vai ser mais fácil ...  (Trecho inaudível) 

251 Júlia: Talvez um pouco torta. [Júlia compara as placas e as empilha conforme as instruções da 

colega, mas dá indícios de que está montando uma pirâmide quadrangular reta]. 

252 Luna: Eu nunca sei o nome do sólido. 

253 Júlia: Parece que é igual. [Referindo-se às placas que tem em mãos. A pesquisadora repete que 

as placas têm o mesmo formato, mas tamanhos diferentes. Enquanto isso, Luna explora o sólido, 

deslizando as mãos pelas faces]. 

254 Luna: Está conseguindo, Júlia? 

255 Júlia: Estou quase lá. Não sei se está muito certo ... Porque eu não sei se vai ficar no meio certinho. 

256 Luna: Não está no meio não! Como assim no meio? 

257 Pesquisadora: Você (Luna) não falou isso, não. 

258 Luna: Eu não falei que era no meio. (...) Você está montando uma escada como uma pirâmide? 

259 Júlia: Não! Eu estou colocando a base, esse lado de cá [desliza a mão no braço direito da 

colega], todos juntinhos e o lado de lá formando uma escada. Só que também assim [desliza 

novamente a mão no braço direita da colega], ele também é diferente, então eu não sei se vai ficar 

centralizado, entendeu? Isso que eu estou falando. 

260 Luna: (trecho inaudível) É ... ela fica uma escada subindo de frente pra você e da direita para 

esquerda. É isso? 

261 Júlia: Hã? ... Ah! Vai ser dois lados iguais? Você poderia ter me falado isso antes. [Júlia já está 

com a pirâmide montada, mas falta colocá-la na posição igual à pirâmide da Luna]. A escada vai 

ser de quina? 

262 Luna: Hã? É, acho que sim. [Luna parece não entender a expressão “de quina”]. 

263 Fred: O que é uma quina? 

264 Luna: Termina de fazer, o que você está fazendo! E depois a gente vê. Eu acho que desmontei a 

minha escada. 

265 Pesquisadora: Você sabe o que é uma quina, Luna? 

266 Júlia: Mas se você já tivesse me dado essa informação... 

267 Luna: Uma escada...  

268 Júlia: De quina. 

269 Luna: Como assim “uma escada de quina”? 
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270 Júlia: Uma escada... Olha só! [Júlia pega a mão da Luna para mostrar o significado da 

expressão “de quina”, desenhando sobre a mesa com a mão da colega] Uma escada que é assim: 

você sobe por aqui e por aqui e esse ponto aqui é ... um vértice. 

271 Luna: Então, tá. É como se tivesse... É assim, me dá a tua mão. [Luna coloca a mão da Júlia 

sobre a mesa e desenha sobre a mão da Júlia]. Daqui pra cá, sobe a escada. Daqui pra cá, 

também. E aqui é tipo o patamar da escada. 

272 Júlia: É a quina! 

273 Luna: É como se ela fossa encostada na parede. 

274 Pesquisadora: Vocês estão falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. [Júlia, então, 

re-arruma as suas placas, sem desmontar o que já havia feito]. 

275 Júlia: Nossa! Você podia ter falado isso antes. (...) A quina complicou tudo. 

276 Luna: Ela está com a quina na parede ... é como se fosse parede ... Ela está entre duas paredes 

... Eu acho que é isso. 

277 Júlia: Agora, nem sei o que estou montando. 

278 Pesquisadora: Júlia, tem mais um à sua frente, na mão esquerda. 

279 Júlia: Eu já não sei mais se está certo. 

280 Luna: Eu não posso botar a mão, não? 

281 Pesquisadora: Quando ela achar que está pronto, pode colocar a mão, Luna. 

282 Júlia: É porque esses pequeninos são difíceis. 

283 Luna: Conseguiu, Júlia? 

284 Júlia: Eu estou tentando achar a quina. 

285 Luna: Conseguiu? 

286 Júlia: Eu acho que não ficou muito certo, não, porque o último é mais difícil. Acabei! Coloca a 

mão, mas devagar. 

287 Pesquisadora: Guia a mão dela, Júlia! [Júlia conduz a mão da Luna até o objeto que ela construiu]. 

288 Luna: Este é o topo? 

289 Júlia: É. Não sei se ficou muito de quina, não. [Luna explora o sólido que Júlia construiu]. 

290 Luna: Sua quina está torta. 

291 Júlia: É. Porque é difícil colocar esse pequenininho na quina. 

292 Luna: É isso ... é difícil, porque a mão dela é grande, está atrapalhando ... está meio torto ... 

293 Júlia: Eu sou cega, não seja perfeccionista. 

294 Luna: Cadê o topo? Tira a sua mão para eu sentir melhor. [Júlia estava segurando as placas 

menores do topo para não desmontar o sólido]. 

295 Luna: O que você fez aqui? 

296 Júlia: Eu fiz uma escada teoricamente de canto. 

297 Luna: É. Acho que é isso. Está um pouco torta. 

298 Pesquisadora: Está bem parecido com o seu, Luna? 

299 Luna: Está. 

300 Pesquisadora: Vocês sabem o nome desse sólido? 

301 Luna: Escada? 
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302 Pesquisadora: Vocês já falaram o nome. Na verdade, Luna já disse nome desse sólido quando 

estava explicando para Júlia. O que vocês acham que é, explorando as características? 

303 Luna: Parece um cubo cortado. [Ela faz um gesto representando um corte em diagonal 

decrescente]. 

304 Júlia: Eu tinha pensado em outra coisa. Eu tinha pensado numa pirâmide. 

305 Pesquisadora: Isso mesmo, Júlia. Uma pirâmide. 

306 Luna: Ah! Agora eu lembro que eu falei uma pirâmide. 

307 Júlia: Só que ela precisava dos outros lados [aponta para as faces triangulares retas] para ficar 

com o topo aqui [Júlia ela aponta para o topo da pirâmide que tem em mãos]. Se pegasse outros 

e encaixasse aqui [aponta novamente para as faces triangulares retas], ia ficar... [faz um gesto 

com a mão direita representando uma pirâmide]. 

308 Luna: É metade de uma pirâmide. 

309 Pesquisadora: Pode explicar melhor, Júlia? 

310 Júlia: Se eu encaixar nesse lado que está reto, uma parte igual a essa, ia formar... 

311 Pesquisadora: Então, essa pirâmide não pode ser pirâmide só porque está de quina? 

312 Luna: É metade de uma pirâmide. 

313 Júlia: Não sei. 

314 Pesquisadora: Quais são as características de uma pirâmide? ... Essa base é qual (formato)? 

315 Luna: Quadrangular... 

316 Pesquisadora: Então, é uma pirâmide de base quadrada? 

317 Júlia: Sim. 

318 Pesquisadora: E as faces da pirâmide, como são? 

319 Júlia: É ... Seriam retângulos? 

320 Pesquisadora: Mas você não falou que vai diminuindo? 

321 Júlia: Então são triângulos. 

322 Pesquisadora: E nesse que vocês têm em mãos, as faces se aproximam de triângulos?  

323 Júlia: Sim, dá. 

324 Pesquisadora: Então, é uma pirâmide? 

325 Júlia: Sim. 

326 Pesquisadora: As faces não precisam ser triângulos... Podem ser triângulos retângulos. 

327 Fred faz a leitura o item (c) da Tarefa II. 

328 Júlia: Tem. Tem como fazer uma pirâmide com o negócio (o topo) no centro, tem como fazer uma 

pirâmide para o outro lado... Desculpa, pode falar. [Dirigindo-se à colega, que estava concordando 

com a resposta balançando a cabeça positivamente]. 

329 Luna: Eu esqueço que você não está vendo... 

330 Fred faz a leitura do item (d) da Tarefa II. 

331 Luna não entende a pergunta e pede para que Fred a repita. 

332 Júlia: Vai ser o mesmo. 

333 Fred repete a pergunta. 

334 Luna: É o mesmo. 
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335 Pesquisadora: Porque? 

336 Luna: Porque não mudou. Não acrescentou nem tirou nenhuma placa. [Júlia concorda com a 

colega, balançando a cabeça]. 

337 Pesquisadora: A quantidade de placas influencia em que? Em que medida da pirâmide? 

338 Luna e Júlia juntas: Na altura. 

339 Pesquisadora: E a (área da) base é a mesma? 

340 Júlia e Luna juntas: A base é a mesma. 

341 A pesquisadora retira as placas de ambas as participantes e entrega o material para realização da 

Tarefa III. Elas ficam explorando os objetos. 

342 Fred faz a leitura do enunciado da Tarefa III com as características das pirâmides e do prisma. 

Elas identificam, pelo tato, cada um dos objetos. 

343 Fred faz a leitura do item (a) da Tarefa III.  

344 Pesquisadora: As duas estão com a Luna. 

345 Júlia: Eu estou achando isso (a pirâmide crespa) muito interessante. Como você fez isso? 

346 Pesquisadora: Depois você vai ver. Agora tenta comparar o volume das pirâmides que estão na 

mão da Luna. Como é que vocês vão fazer para comparar esse volume? 

347 Júlia: Encaixar, talvez. 

348 Luna: É isso que estou tentando fazer, mas você está com sua mão grande aqui... [Risos. Júlia 

deixa a colega manipular sozinha as pirâmides de pano e lisa]. 

349 Pesquisadora: Lembrando que na atividade anterior nós tínhamos duas pirâmides que tinham o 

mesmo volume, porque tinham a mesma (área da) base e mesma altura. [Luna está com as 

pirâmides em mãos, tentando encontrar as faces que são congruentes]. 

350 Luna: Põe sua mão! [Júlia leva a sua mão na direção da colega e esbarra nas pirâmides] Calma, 

Júlia! Devagar!  

351 Júlia: Eu não estou vendo, Luna!  

352 Luna: Essa mão está errada (mão esquerda da Júlia). Dá a outra mão! [Luna conduz a mão direita 

da Júlia até as pirâmides] ... Pega aqui! Eu encostei as duas aqui, ó! Conseguiu pegar as duas? 

353 Júlia: Consegui. 

354 Luna: Os vértices delas estão encostados. Veja se estão mesmo.  

355 Júlia: Mais ou menos. 

356 Luna: Está torto? 

357 Pesquisadora: Só o de baixo que você quer? 

358 Júlia: Você quer quais os vértices? 

359 Luna: Eu não sei, não estou vendo os vértices. Estou tentando encaixar. 

360 Júlia: Esses vértices aqui [Júlia desliza as pirâmides encaixadas pela mão da Luna], esses 

maiores ... 

361 Luna: Com as costas da mão não vou sentir muita coisa! [Risos]. 

362 Júlia: Esse vértice que forma aqui, ó [indicando os vértices das faces menores das pirâmides]. 

363 Luna: É para “mim” ver se ela é maior... 
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364 Júlia: Porque tem esse daqui ... [Júlia conduz a mão da colega pelas arestas das faces menores 

das pirâmides]. 

365 Luna: Não dá. Tenta montar, tenta montar ...  

366 Júlia: Mas qual que você quer? 

367 Luna: Não sei. Quero ver se você consegue ver se ela é ... se ela é ... tipo metade do tamanho... 

[Júlia explora as pirâmides (de pano e lisa) procurando as faces que são congruentes]. Veja se 

elas têm bases iguais... 

368 Júlia: Base elas não têm (igual), não. Deixa eu ver. [Júlia compara por sobreposição as faces 

menores das pirâmides]. Elas têm bases iguais... Parece que sim... As bases são iguais. 

369 Luna: E a altura? 

370 Júlia: Aí você complicou! [Risos] 

371 Pesquisadora: Como você vai comparar a altura considerando que a face menor é a base? [Júlia 

apoia as pirâmides na mesa sobre as faces menores]. 

372 Luna: Encosta uma na outra. 

373 Júlia: Vou encostar ... É menor ... Parece ... Eu não sei bem ... Aqui, ó! [Júlia entrega as pirâmides 

para Luna]. 

374 Luna:  Qual é menor?  

375 Júlia: A de linha, quer dizer a de pano. 

376 Luna: A de pano é menor do que a de plástico (pirâmide lisa)? 

377 Júlia: Parece. Olha aqui. [Luna explora as pirâmides na posição que Júlia as colocou, apoiadas 

sobre as faces menores]. Eu não sei se encaixei certo ... Não parece que a de pano é menor? 

378 Pesquisadora:  Mas a base não está encostada na mesa. 

379 Luna: Cadê a base? Coloca elas com a base na mesa. [Júlia posiciona as pirâmides novamente 

sobre suas faces menores, mas quando Luna vai explorar as pirâmides com as mãos, muda a 

posição da pirâmide lisa]. E a base é igual? [Luna compara as bases das pirâmides por 

sobreposição, mas a pirâmide lisa não está na posição sugerida por Júlia]. 

380 Júlia: A base é igual. 

381 Luna Tem certeza que a base é igual? 

382 Júlia: Aqui! [Júlia estica as mãos para pegar nas pirâmides e nota que elas não estão na mesma 

posição que as colocou sobre a mesa]. Não estava assim, não. 

383 Luna: Estava sim. Eu não mexi nelas, não. 

384 Pesquisadora: Luna, quando você foi mexer nas pirâmides, a pirâmide lisa caiu. [Júlia toma as 

pirâmides nas mãos para procurar novamente as faces congruentes para servir de base]. Você 

mexeu. Ficou alguma coisa estranha aqui. 

385 Luna: Mas eu não fiz nada! Do jeito que você colocou ... 

386 Júlia: Não. As bases não são iguais. 

387 Luna: Não são, não. A lisa é ... 

388 Júlia: A lisa é menor. Aqui, vê se está certo? 

389 Luna: A lisa é mais ... é ... [Luna explora as pirâmides na posição em que as faces menores estão 

sobrepostas]. Solta. [Júlia deixa as pirâmides nas mãos da Luna]. 
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390 Júlia: Ela tem um ângulo menor... 

391 Pesquisadora: Muito menor? 

392 Júlia: Não. Pouquinho. 

393 Pesquisadora: Então considera a perda na montagem e o fato de várias pessoas já terem 

manipulado. 

394 Luna: Espera aí... 

395 Júlia: Então é igual. 

396 Luna: Essa face aqui é igual. [As pirâmides estão novamente nas mãos da Luna na posição em 

que as faces menores estão sobrepostas]. Essa é a base? Então essa ... essa base é igual. 

Coloquei na mesa. 

397 Júlia: É. Porque imagina igual aqui, ó. [Júlia desliza a base do prisma pelo braço da colega]. 

398 Pesquisadora: Isso. Agora compara a altura ... Sem tirar a base da mesa. [Luna coloca a mão 

sobre os topos das pirâmides]. 

399 Júlia: Conseguiu? 

400 Luna: Acho que tem a mesma altura. 

401 Júlia: Tem? 

402 Pesquisadora: Mostra para Júlia porque você acha que tem a mesma altura, Luna. 

403 Luna: Sua mão... [Luna conduz a mão da Júlia até o topo das pirâmides]. As bases iguais estão 

colocadas na mesa. Olha aqui as pontas delas. 

404 Júlia: Está meio torto isso aí. [Explorando as pirâmides de pano e lisa apoiadas sobre suas faces 

menores].  

405 Luna: Coloca a ponta do dedo ... A ponta dos seus dedos ... (trecho inaudível) Mesma altura. 

406 Júlia: Tá. 

407 Luna: Ficou uma diferença mínima. [Júlia aceita o argumento da colega de que as pirâmides têm 

a mesma altura]. 

408 Júlia: Ok. É igual. 

409 Pesquisadora: A (área da) base é igual, altura igual, o que vocês concluem em relação ao volume? 

Porque a questão é para comparar o volume. 

410 Júlia e Luna: É igual. 

411 Pesquisadora: Porque? 

412 Júlia: Porque se tem a (área da) base igual e a altura igual, então... 

413 Pesquisadora: Então tem o mesmo volume. Ok. Próximo item. 

414 Fred faz a leitura do item (b) da Tarefa III. 

415 Júlia: Definir a base dela (pirâmide crespa) é que vai ser difícil. 

416 Pesquisadora: Isso. Primeiro tem que definir qual é a base da pirâmide. 

417 Júlia: Mas ela não vai ter o mesmo volume, eu acho ... Porque ela é totalmente ... Olha só. [Júlia 

coloca a pirâmide crespa nas mãos da Luna] Ela é totalmente estranha. 

418 Luna: O que é isso? Uma pirâmide? [Referindo-se à pirâmide crespa]. 

419 Júlia: Não parece. 
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420 Pesquisadora: Todas essas pirâmides são de base triangular. Todas as faces são triângulos. Uma 

delas é base. 

421 Júlia: Ah! Vai ter que mudar a base da outra. É a crespa e qual? 

422 Fred: E a de pano. [Luna entrega a pirâmide de pano para Júlia]. 

423 Júlia: Me empresta a crespa. 

424 Luna: Isso é uma pirâmide? [Referindo-se à pirâmide crespa]. 

425 Júlia: Se colocar ela assim, ó. Veja se tem alguma base parecida com isso aqui. [Júlia coloca a 

pirâmide de pano sobre a mesa apoiada sobre uma de suas faces maiores e Luna fica explorando 

a pirâmide crespa, pois duvida de que esta é uma pirâmide]. 

426 Júlia: Deixa eu tentar. 

427 Pesquisadora: Ela ainda está descobrindo que é uma pirâmide. Porque ela ainda não se 

convenceu. [Luna coloca a pirâmide crespa sobre a mesa apoiada sobre uma face de cada vez e 

fica explorando suas faces em cada posição]. 

428 Luna: Uma pirâmide ... torta. 

429 Júlia: Não é uma pirâmide bonitinha... 

430 Luna: É uma pirâmide torta... 

431 Pesquisadora: Se convenceu, Luna? 

432 Luna: Mais ou menos. 

433 Júlia: Tem agora que achar algum lado que seja igual ao lado dessa daqui (pirâmide de pano). 

434 Luna: Você quer tentar achar? [Luna passa a pirâmide crespa para mãos da Júlia que tenta 

comparar as faces das pirâmides crespa e de pano para encontrar as faces congruentes que 

servirão como base. Luna fica aguardando a conclusão da colega]. 

435 Júlia: Nossa! 

436 Luna: Acho que nada encaixa. 

437 Júlia: Não vai ficar exatamente igual. Vai ficar um pouco maior... Assim, mas se considerar a 

montagem ... Não. Vai ficar menor aqui. Ah! Você não está vendo ... Não consegui definir uma 

base aqui, não. 

438 Luna: Deixa eu tentar. [Luna estende as mãos para pegar as pirâmides com a Júlia, depois ela fica 

tentando encontrar as faces congruentes das pirâmides crespa e de pano, por sobreposição. Júlia 

fica aguardando a conclusão da colega]. 

439 Pesquisadora: Podia fixar uma (pirâmide) e girar a outra até encontrar... 

440 Júlia: Eu tentei fazer, mas não deu muito certo. 

441 Luna: Eu também estou testando ... mas ela não para em pé. Essa (pirâmide de pano) para, mas 

a outra não. 

442 Pesquisadora: A outra (pirâmide crespa) para em pé se estiver apoiada na base, depende da base. 

443 Luna: Tá, mas eu queria que fosse essa. [Tentando apoiar a pirâmide crespa sobre uma de suas 

arestas]. 

444 Pesquisadora: Assim não dá. [Luna colocou a pirâmide crespa apoiada em uma aresta, por isso a 

pirâmide tombava]. Assim realmente ela não vai ficar em pé. [Depois Luna resolve colocar a 

pirâmide crespa sobre a mesa apoiada sobre uma de suas faces]. 



 

401 
 

445 Luna: Ela só fica em pé assim, ó ... A base dela vai ser o lado dessa daqui, ó [Referindo-se à 

pirâmide de pano. Luna coloca a pirâmide de pano próxima à pirâmide crespa apoiada sobre uma 

de suas faces e continua explorando as pirâmides, principalmente a pirâmide crespa]. Acho que 

não tem uma base igual.  

446 Júlia: Ah! Não tem o mesmo volume. 

447 Pesquisadora: Porque? 

448 Júlia: Porque não tem base igual. 

449 Pesquisadora: Tem base igual, sim. 

450 Júlia: Jura! 

451 Pesquisadora: Claro! Foi eu que fiz as pirâmides. 

452 Júlia: Você (Luna) achou? Fala alguma coisa, Luna! 

453 Luna: Mas eu estou pensando. 

454 Pesquisadora: Pode pensar alto, porque a Júlia pode ajudar. 

455 Luna: Eu estou pensando com a mão, ué. [Risos]. Eu estou tentando colocar ela (pirâmide 

crespa) na mesa com a outra, porque é muito difícil eu entender que ela (pirâmide crespa) é uma 

pirâmide, para encontrar a base, estou tentando achar um lado que seja exatamente igual ao outro. 

(Trecho inaudível) 

456 Júlia: Mas não dá para encaixar, assim, um lado no outro, não? [Júlia faz gestos para indicar a 

posição de encaixe] Mais ou menos... 

457 Luna: Na mesa... porque se não só se fizer aqui no ar. [Ela levanta as pirâmides]. Aí, encaixa. Mas 

quando eu coloco na mesa ela não é a base ... Não sei. Isso é uma pirâmide tão estranha! [Luna 

continua a manipular as pirâmides crespa e de pano. Júlia fica aguardando a conclusão da 

colega]. Você falou que tem bases iguais, mas não necessariamente tem que ser a base que foi 

igual a anterior, né? 

458 Pesquisadora: Não é igual a anterior. Porque essa daí, como você falou, é estranha. 

459 Júlia: Não vai ser a base ... Não vai ser a mesma base. 

460 Luna: Ela falou que tem base, mas não tem base. A gente só vai... 

461 Pesquisadora: Tem sim. Toda pirâmide tem uma base. 

462 Júlia: Mas a base dela pode ser ... [Júlia movimenta as mãos como se estivesse desenhando 

uma linha] ... só... 

463 Pesquisadora: Uma linha? 

464 Júlia: É. 

465 Pesquisadora: Não. Tem que ser um triângulo, neste caso. É uma pirâmide triangular, ou seja, 

base triangular ... Até porque uma linha só não vai dar apoio à pirâmide. 

466 Luna: Toma. [Luna entrega as pirâmides para Júlia]. 

467 Pesquisadora: Tenta as duas agora. 

468 Luna: Mas uma mão não conseguiu, como quatro ... 

469 Júlia: A minha mão é muito grande! Olha o tamanho! [Risos. Júlia retoma as tentativas de encontrar 

as faces congruentes das pirâmides crespa e de pano, que servirão como base]. 

470 Luna: (trecho inaudível), mas na verdade não cheguei a lugar nenhum. 
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471 Júlia: É porque essa daqui (pirâmide crespa) é jogadinha para o lado. 

472 Pesquisadora: Mas isso não importa. Importa? 

473 Luna: O lado, o lado da de pano vai ser a base com alguma da outra, mas para mim ela não é uma 

pirâmide, para mim ainda é confuso ...  Porque ela é torta. 

474 Júlia: Ela parece que fez a pirâmide e fez assim. [Júlia faz um movimento de empurrar ou 

achatar, em direção a pirâmide crespa]. 

475 Luna: Parece que está tombada. 

476 Júlia: Talvez? [Referindo-se a posição em que sobrepôs as faces das pirâmides]. Pode ocorrer 

algum amassado, ou não, está certinha? 

477 Pesquisadora: (trecho inaudível) 

478 Júlia: Mas também está sobrando aqui. [Júlia levanta as pirâmides encaixadas para mostrar a 

pesquisadora onde não está encaixando perfeitamente. Luna fica aguardando a conclusão da 

colega]. 

479 Luna: Teve progresso? 

480 Júlia: Talvez. [Júlia posiciona da pirâmide de pano sobre a face menor e tenta encaixar a pirâmide 

crespa sobre outra face da pirâmide de pano]. Não sei ainda. [Continua a exploração das 

pirâmides] ... Essa pirâmide (crespa) é muito esquisita! 

481 Luna: Ela é! Eu ainda não me convenci que ela é uma pirâmide, entendeu? É muito difícil. Eu sei 

que ela tem base triangular, mas ela é estranha. [Luna fica aguardando a conclusão da Júlia]. 

482 Júlia: Ela tem um bicão, assim ó. [Faz gestos para representar o que estava falando], que 

sempre sobra. 

483 Luna: Bicão? [Risos]. 

484 Júlia: Tem que, ó ... 

485 Luna: Eu não estou vendo (trecho inaudível). Acho que você está perdida aí. 

486 Júlia: Estou muito. 

487 Pesquisadora: Vocês não querem fazer a quatro mãos? 

488 Luna: Mas quatro mãos... [Júlia leva as pirâmides até as mãos da Luna]. Vai ser uma confusão de 

mãos. Tem mais mãos do que pirâmide aqui. 

489 Júlia: Vê se tem como deixar essa daí (pirâmide de pano) assim? [Júlia conduz a mão da colega 

por sobre a pirâmide crespa que está apoiada sobre a mesa] ... apoiada assim ... Acho que não 

porque ela (pirâmide de pano) é muito certinha. 

490 Pesquisadora: Porque você quer deixar uma igual a outra? 

491 Júlia: Porque a base não tem que ser igual? 

492 Pesquisadora: A base. 

493 Júlia: Ah, mas assim não [movimenta as mãos para cima indicando o corpo da pirâmide]. 

494 Luna: A base não quer dizer que ela ... 

495 Júlia: É ... pode ser que dê certo. 

496 Luna: Tá, mas tem que encontrar a base. É isso que a gente tem que encontrar. 

497 Júlia: Eu sei, mas ... 

498 Luna: Mas é muito difícil encontrar a base. 
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499 Júlia: Espera aí. [Ela fica explorando a pirâmide crespa apoiada sobre a mesa]. Cadê a outra 

(pirâmide de pano)? ... Aí, acho que assim vai dar. Põe para o lado de cá, talvez ... Está bem 

parecida. 

500 Luna: Não. Essa (pirâmide crespa) está maior. Você amassou ela? 

501 Pesquisadora: Não. Ela é meio amassada mesmo. 

502 Júlia: É assim? [As pirâmides estão apoiadas sobre a mesa, colocadas lado a lado]. 

503 Fred: Olha só. Porque vocês não pegam a pirâmide A, escolhem um lado e testam com todos os 

outros lados da pirâmide B ... 

504 Júlia: Já tentei, mas eu já me embolei... 

505 Fred: Então ... aí se esse lado não encaixar, tentam o outro, até eliminar todos. 

506 Luna: Então tá. Então eu vou fazer ... pegar um lado de uma pirâmide ... 

507 Júlia: Mas tenta (trecho inaudível) apoiar (trecho inaudível). 

508 Luna: Tentar com um ... (trecho inaudível) [Júlia aguarda a conclusão da colega]. Aqui é igual 

[referindo-se a uma das arestas das pirâmides]. 

509 Júlia: Cadê? 

510 Pesquisadora: O problema é que está encaixando face com face. [Luna, então, deixa a pirâmide 

de pano fixa e gira a pirâmide crespa para testar outra face desta].  

511 Luna: Achei! [Sorriso bem alegre com a descoberta]. 

512 Júlia: Cadê? [Júlia volta-se para colega para colocar as mãos sobre as pirâmides encaixadas]. 

513 Luna: Achei a face! [Luna comemora a descoberta]. Achei a face! Achei a face! Achei! Aqui! [Luna 

conduz a mão da colega para explorar as pirâmides crespa e de pano com as faces congruentes 

sobrepostas e continua a comemorar a descoberta]. 

514 Júlia: Eu não estou conseguindo sentir... Caramba! Olha que ridículo! 

515 Luna: Segura! [Luna continua comemorando a descoberta, com o sorriso estampado no rosto]. 

516 Júlia: Estou segurando, mas ainda acho que é ridículo. Nossa! 

517 Fred: Muito bem. E agora? 

518 Luna: E agora, o que? 

519 Júlia: Nunca que eu ia achar... 

520 Fred: Vocês acham que é só essa comparação?  

521 Luna: Calma. Foi uma grande vitória nós conseguirmos encontrar. 

522 Fred: Exatamente. 

523 Luna: Cadê, Júlia? 

524 Júlia: Está aqui. Não desmontei. [Luna toma as pirâmides, encaixadas, nas mãos]. Agora tem que 

achar a altura. 

525 Luna: Ué! Se a base é essa, a altura também é igual. Aqui, ó. [Luna coloca a mão sobre as 

pirâmides encaixadas] ... Não! Não. A altura acho que ... 

526 Pesquisadora: Tem que encostar a base na mesa. 

527 Júlia: É! 

528 Luna: As duas, né? [Luna coloca as duas pirâmides apoiadas sobre suas faces]. 

529 Júlia: É. 
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530 Pesquisadora: Agora compara a altura. [Ambas ficam explorando a altura das pirâmides]. 

531 Júlia: (trecho inaudível) 

532 Luna: As duas bases ...  

533 Pesquisadora: Usa a mão para ajudar a Júlia. 

534 Luna: Vai, Júlia, você que tem a mão grande. 

535 Júlia: Eu acho que é igual. Talvez. Talvez esteja um pouco amassado ... É igual. Está um 

pouquinho mais baixa, parece que talvez esteja amassado, mas é igual. Não é? 

536 Pesquisadora: Sim. Você está correta. 

537 Luna: Cadê a outra pirâmide? 

538 Pesquisadora: Se tem (área da) base igual e altura igual... 

539 Júlia: O volume é igual. 

540 Pesquisadora: Muito bem. Luna, está a sua frente à esquerda ... Muito bem. A (pirâmide) lisa tem 

o mesmo volume da (pirâmide) de pano, a (pirâmide) de pano tem o mesmo volume da (pirâmide) 

crespa ... 

541 Júlia: Logo, a (pirâmide) lisa tem o mesmo volume da (pirâmide) crespa. 

542 Pesquisadora: Ou seja? 

543 Luna: Tem todas o volume igual. 

544 Pesquisadora: Isso. Muito bem. Continuando. 

545 Fred faz a leitura do item (d) da Tarefa III. 

546 As participantes riem com a tarefa proposta, por não acreditarem na possibilidade de encaixar as 

pirâmides no prisma. 

547 Luna: E dá? 

548 Pesquisadora: Dá, porque elas saíram do prisma. 

549 Fred: Dá. 

550 Luna: Caramba! Agora que ... 

551 Júlia: Tenta juntar elas (pirâmides crespa e de pano) aí. Você misturou as bases? Era só jogar a 

outra por cima. [Júlia faz gestos indicando a ação sugerida]. 

552 Luna: Eu achei que tinha acabado. 

553 Júlia: Acha as bases de novo. [Enquanto Luna manipula as pirâmides crespa e de pano]. 

554 Luna: Já achei. 

555 Júlia: Já? Deixa eu ver. Põe elas (pirâmides crespa e de pano) na mesa. Cadê a outra (pirâmide 

lisa)? [Luna apoia as pirâmides crespa e de pano sobre a mesa, encaixadas]. 

556 Luna: As duas bases na mesa. [Luna coloca as pirâmides de pano e crespa, lado a lado, apoiadas 

sobre as faces que são congruentes entre elas]. 

557 Júlia: Eu estou procurando a outra (pirâmide lisa) ... Achei! Segura! 

558 Luna: Ué, as três? 

559 Júlia: É. Tem que ser as três. Põe base com base; não põe na mesa. Põe base com base ... 

Colocou? Tem que tentar enfiar (pirâmide lisa). Espera aí. [Júlia tenta encaixar a pirâmide lisa 

dentro do prisma]. 
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560 Luna: Espera aí. Como é o formato dessa caixa? ... Qual o formato da caixa? [Júlia não responde, 

pois está concentrada tentando encaixar a pirâmide lisa no prisma]. 

561 Júlia: Eu estou enfiando certo ou estou destruindo? 

562 Fred: Não está certo. 

563 Júlia: Olha aqui a caixa. [Júlia estende a mão com o prisma até a Luna]. 

564 Luna: É formato de um cubo? 

565 Júlia: Não. É o formato de um ... triangular embaixo ... é como se fosse ... [Luna explora o prisma 

e depois tenta colocar as pirâmides crespa e de pano, encaixadas, dentro do prisma: primeiro com 

a face menor da pirâmide de pano voltada para cima, depois com esta mesma face voltada para 

baixo]. 

566 Júlia: O que você está fazendo? ... Toma a lisa. 

567 Luna: (trecho inaudível) 

568 Júlia: Eu só estou segurando ... Eu acho que aquela estranha (pirâmide crespa) se encaixa no 

meio dessas duas. Eu acho que a base dessa (pirâmide lisa) se encaixa na base lá embaixo ... 

569 Luna: Me dá a outra. Cadê a lisa? [Júlia entrega a pirâmide lisa para a colega, enquanto continua 

sua explicação de como as três pirâmides se encaixam no prisma]. 

570 Júlia: ... E a base da outra fica na base aqui em cima [Júlia faz gestos para indicar as bases a que 

se refere]. Entendeu? Não. Estou errada? [Dirigindo-se para Fred]. 

571 Fred: Não sei. 

572 Pesquisadora: Porque vocês não estão fazendo juntas? 

573 Júlia: Eu estou falando ... [Júlia estende as mãos para pegar as pirâmides com a Luna, que se 

assusta]. 

574 Fred: Elas já chegaram a resposta, só não conseguem ... colocar em prática. 

575 Júlia: Eu falei, não foi? Foi a resposta que eu falei? 

576 Luna: Segura aqui (as pirâmides crespa e de pano encaixadas). Segura as duas. 

577 Júlia: A base ... Aquelas duas primeiras não tinham bases iguais? Uma base fica para baixo, a 

estranha fica no meio e a outra com base igual fica para cima. 

578 Pesquisadora: Só falta operacionalizar isso que você falou. [Júlia está segurando as pirâmides 

crespa e de pano encaixadas, enquanto Luna tenta encaixar a pirâmide lisa no prisma]. 

579 Júlia: Tenta, depois eu tento. 

580 Pesquisadora: Porque vocês não podem fazer juntas? 

581 Júlia: Porque ... não cabe ... 

582 Luna: Eu estou tentando fazer o que você falou ... tentando encaixar a (pirâmide) lisa com a base 

lá embaixo, porque a base dela é igual a de pano, não é? 

583 Júlia: Tá. Então coloca. 

584 Luna: Não sei... Faz aí. [Luna entrega o prisma e a pirâmide lisa para Júlia. Risos]. 

585 Júlia: Segura aqui, então [referindo-se às pirâmides crespa e de pano, encaixadas. Júlia começa 

comparando as bases do prisma e da pirâmide lisa. Depois coloca a pirâmide lisa dentro do 

prisma]. 

586 Luna: Parece que é bem menor [talvez referindo-se à pirâmide crespa que tinha em mãos]. 
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587 Júlia: Foi. [Júlia consegue encaixar a pirâmide lisa dentro do prisma]. Me dá a outra ... qual que é 

...  

588 Luna: As duas estão juntas [Luna entrega as pirâmides crespa e de pano para Júlia]. 

589 Júlia: Agora tem que descobrir qual a base que fica para cima. [Júlia tenta encaixar as pirâmides 

crespa e de pano, encaixadas, dentro do prisma que já contém a pirâmide lisa. Neste instante, 

deixa tombar o prisma e a pirâmide lisa se desloca da posição correta]. Segura aqui de volta 

[referindo-se às pirâmides crespa e de pano e volta a manipular a pirâmide lisa dentro do prisma]. 

Eu acho que não vai poder enfiar junto. 

590 Luna: Vai entrar assim. [Luna movimenta as pirâmides crespa e de pano, juntas e encaixadas, na 

direção de cima para baixo]. (Trecho inaudível) Cadê a caixa? 

591 Júlia: Porque eu acho (trecho inaudível). 

592 Pesquisadora: Porque está torto, Júlia. 

593 Luna: Não estou sentindo nada torto aqui... 

594 Pesquisadora: É porque já mudou de posição. 

595 Luna: É assim? 

596 Pesquisadora: Não. 

597 Fred: Mudou de posição porque caiu. Ela tombou e você achou que estava errado. [Júlia tira a 

pirâmide lisa de dentro do prisma]. 

598 Pesquisadora: Porque você tirou? 

599 Júlia: Vocês estão falando que está errado. 

600 Luna: Não. Ela só falou que tombou. 

601 Fred: Você achou que estava errado. Ela só tombou para o ladinho. 

602 Júlia: A tá. Agora é só encaixar aqui. Cadê? Coloca a base, que é igual a outra, para cima.  

603 Luna: Já está para cima. [Júlia pega as pirâmides crespa e de pano, encaixadas, da mão da colega 

e tenta encaixá-las no prisma, que já tem a pirâmide lisa]. 

604 Júlia: (trecho inaudível) ... Acho que estou encaixando meio errado. [Júlia leva o prisma para Luna 

explorar e ajudar no encaixe]. 

605 Luna: Você soltou elas? 

606 Júlia: Não. Estão juntas. Aqui, ó. [Júlia encosta as pirâmides crespa e de pano no braço da 

Luna]. Acho melhor encaixar uma por vez ... Eu vou separar. Segura. [Júlia entrega a pirâmide 

crespa à colega e fica com a pirâmide de pano em mãos]. 

607 Luna: Você soltou de novo. 

608 Júlia: Soltei, mas segura nessa posição. 

609 Luna: Poxa! Já misturei agora. 

610 Júlia: Eu falei segura... Coloca aí de novo [Júlia entrega a pirâmide de pano para Luna encaixar 

com a pirâmide crespa, sobrepondo suas bases] e me dá a crespa no lugar da de tecido, porque 

ela vai ficar no meio. [Luna estende a mão com a pirâmide crespa e fica balançando no ar, mas 

não fala para Júlia que a está entregando]. 

611 Luna: Toma, Júlia! 

612 Júlia: Tá, mas como que é a base dela? 
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613 Luna: Ah, você quer que junta? 

614 Júlia: Junta que eu separo ... Não, mas eu quero separado. Só quero que você junte para eu saber. 

Porque, olha como está estranho? [Júlia leva o prisma até Luna, mas como esta está tentando 

encontrar novamente as faces congruentes das pirâmides crespa e de pano, não dá atenção a 

Júlia] ... Espera aí. [Júlia coloca os dedos dentro do prisma para sentir a face da pirâmide lisa] ... 

Me dá a crespa. [Luna entrega a pirâmide crespa para Júlia que tenta encaixa-la no prisma, que 

já tem a pirâmide lisa]. 

615 Pesquisadora: Veja se forçando dá ... Isso. 

616 Júlia: Eu estou com medo de destruir ... Cadê a outra? Põe a base, que é igual a outra, para cima. 

617 Luna: Mas já está para cima. 

618 Júlia: Estou com medo de apertar e destruir. Está certo? 

619 Pesquisadora: Sobra um pouco para fora do prisma. 

620 Júlia: Ah! Eu consegui! [Júlia comemora a realização da tarefa, pulando na cadeira e batendo 

palmas]. Olha! Deu certo! [Júlia coloca o prisma, com as pirâmides dentro, na mão de Luna]. 

621 Pesquisadora: Uma última pergunta. 

622 Fred faz a leitura do item (e) da Tarefa III, explicando os detalhes: Você tem um prisma, (cujo 

volume) é (área da) base vezes a altura. Como você vai saber o volume da pirâmide, que está 

dentro do prisma, se a base deles é igual? 

623 Júlia: Mas a altura não é. 

624 Luna: É sim. 

625 Júlia: É igual para todos? 

626 Pesquisadora: Como você encaixou? 

627 Luna: Todas elas têm o volume igual, então a (área da base) e a altura são iguais ...  

628 Júlia: Verdade. 

629 Luna: Eu vou dividir um por três, não? 

630 Júlia: Talvez. 

631 Pesquisadora: Porque talvez, Júlia? 

632 Luna: Porque tem três pirâmides aqui dentro.  

633 Júlia: Eu estou tentando raciocinar (trecho inaudível). [Júlia pega nas mãos o prisma preenchido 

pelas pirâmides]. 

634 Luna: Eu acho o volume do prisma todo e divido por três. 

635 Pesquisadora: As três pirâmides que vocês colocaram aí dentro, vocês não tinham concluído que 

o volume era o mesmo? 

636 Luna: É o mesmo. A altura e a (área da) base... 

637 Júlia: Então é só isso: dividir por três. 

638 Pesquisadora: Então o volume da pirâmide é um terço ... 

639 Luna e Júlia juntas: Do prisma. 

640 Pesquisadora: Do volume do prisma. Certo? Agora podem tirar as vendas.  

641 Elas retiram as vendas e ficam admiradas com o material, tanto as placas como as pirâmides. A 

pesquisadora explica como fez cada um dos materiais utilizados nas tarefas. 
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Apêndice L – Transcrição do Grupo 3 (Valter, Cleide e Márcia) realizando a 
Atividade 3  
 

Valter e Cleide ficaram sem acesso ao campo visual temporariamente e Márcia ficou responsável pela 

leitura das tarefas e filmagem/observação dos outros componentes. 

Devido a problemas com equipamentos de filmagem, temos apenas os vídeos dos participantes 

realizando as Tarefas I e II e parte do item (a) da Tarefa III. Além disso, Márcia não gravou sua leitura 

da tarefa I e a primeira descrição dada por Cleide. 

No início do vídeo, Valter tem uma parte das placas empilhadas e a outra parte espalhada sobre a 

mesa. Mais adiante ele explica que empilhou as placas a título de organização. 

1 Cleide: Tem oito arestas... Está melhorando ou está piorando? [Risos]... Oito vértices. Valter, oito 

vértices. 

2 Valter fica batendo o dedo indicador sobre as placas como se estivesse imaginando os vértices do 

sólido. 

3 Márcia: Você sabe o que é vértice, Valter? 

4 Valter: Sei. É a pontinha... É um cubo, não? Um quadrado... 

5 Cleide: É mais fino. 

6 Valter: Um paralelogramo? Mas como eu vou falar? 

7 Cleide: É. Nem eu estou sabendo o nome, esse é o problema. 

8 Valter: Um paralelepípedo? 

9 Cleide: É. Só que paralelepípedo é ... 

10 Márcia: Ele está dando um nome. 

11 Pesquisadora: Quem está dando o nome? 

12 Márcia: Ele falou agora um nome. Qual foi o nome que você falou, Valter? 

13 Pesquisadora: Valter, você já construiu (o sólido) com todas as peças? 

14 Valter: Não. 

15 Pesquisadora: Tem que construir (o sólido) com todas as peças, igual o dela (Cleide) sem que 

você toque no objeto que ela tem. 

16 Márcia: O que você falou, Valter? 

17 Pesquisadora: Ah, sim, o que você falou? Desculpe. 

18 Valter: Paralelepípedo. 

19 Pesquisadora: Isso. Muito bem. Agora constrói um paralelepípedo com todas essas peças que 

você tem. Depois a Cleide vai dizer se está correto. [Valter empilha as placas, deixando duas sobre 

a mesa]. 

20 Cleide: Aí, ele vai me descrever o dele para mim? 

21 Pesquisadora: Não. Você vai colocar a mão no objeto que ele construir. [Valter coloca uma terceira 

placa sobre a mesa, enfileirada com as outras]. 

22 Cleide: As peças dele são as mesmas? 

23 Pesquisadora: São. Mesmo tamanho e formato. [Valter formou uma fileira com quatro placas sobre 

a mesa]. Lembrando, Valter, que o paralelepípedo tem três dimensões. 



 

409 
 

24 Valter: É, mas... então. 

25 Márcia: Ela recebeu um sólido. 

26 Valter: É, mas... como que eu vou fazer? [Valter posiciona duas placas perpendiculares à mesa]. 

27 Pesquisadora: Quais foram as características que a Cleide falou? Você lembra? 

28 Valter: Falou que tem oito vértices ... oito arestas, não foi? 

29 Cleide: Não. Eu falei que tem quatro lados. 

30 Pesquisadora: Lados ou faces? 

31 Cleide: Não. O formato ... a parte de cima. [Cleide aponta para a base superior do paralelepípedo 

que tem em mãos]. 

32 Pesquisadora: Você quer dizer, então, a base... O que mais, Valter, ela falou? 

33 Cleide: Seis lados. 

34 Pesquisadora: Então, você já descobriu que (o sólido) é um paralelepípedo. Agora tem que 

construir um com essas placas aí. Como você não é cego, você sabe qual o formato de um 

paralelepípedo. 

35 Valter: Então, mas eu digo assim [segurando duas placas perpendiculares à mesa], como eu faço 

para ficar em pé? 

36 Pesquisadora: Pois é. Não tem como colocar assim. Tem que construir com o material que você 

tem. 

37 Cleide: Eu não posso ajudar? 

38 Pesquisadora: Contanto que não fale. Mas ele já sabe que é paralelepípedo. Qual seria a ideia, 

Cleide? 

39 Cleide: Ele está com a peça igual a essa [apontando para o objeto que tem em mãos]? 

40 Pesquisadora: Ele está com as placas iguais às suas.  

41 Valter: Várias placas. [Valter segura todas as placas na mão, empilhadas]. 

42 Cleide: Posso falar alguma coisa para ele? 

43 Pesquisadora: Dá uma dica. 

44 Cleide: Coloca cada placa assim [ela apalpa a mesa com uma das mãos] sobre a mesa. Posso 

falar mais? [Risos]. 

45 Valter: Lado a lado? 

46 Pesquisadora: Está quase chegando lá, não é, Cleide? [Risos]. 

47 Cleide: Posso não? 

48 Valter: Eu posso usar o lado dela (da mesa)? [Talvez Valter pretendia espalhar as placas sobre a 

mesa, enfileiradas]. 

49 Cleide: Tome como referência uma (placa) só. Tome como referência uma (placa)... 

50 Valter: Uma placa?  

51 Cleide: Como base. 

52 Valter: Uma placa? [Valter coloca uma placa sobre a mesa e as demais ao lado empilhadas]. 

53 Cleide: É ... Agora se eu falar... [Valter parece desenhar algo no ar com o dedo indicador direito] 

... Posso falar mais? 

54 Márcia: Você já falou tudo, Cleide? 



 

410 
 

55 Cleide: Pode não? ... Está conseguindo, Valter? [Valter tem duas placas sobre a mesa 

enfileiradas]. 

56 Valter: Não. 

57 Márcia: Vai cair no chão (as outras placas), Valter! 

58 Cleide: Colocou a placa sobre a mesa? 

59 Valter: Uma só? 

60 Cleide: Sim. 

61 Valter: Sim, coloquei. 

62 Cleide: Agora, tenho que perguntar para a pesquisadora se posso falar mais alguma coisa. 

63 Pesquisadora: A Márcia falou que você (Valter) falou sobre o cubo. Tem como você construir um 

cubo com todas essas placas? O que você acha? [Valter fica pensando]. Se fosse construir um 

cubo... você acha que seria mais fácil que um paralelepípedo? 

64 Valter: Não estou conseguindo enxergar. [Depois de alguns segundos, Márcia e Valter sorriem]. 

65 Cleide: Você não precisa colocar o negócio ... olha aqui, você não precisa colocar o negócio em 

pé, não. Você pode ir colocando ... [Cleide posiciona o paralelepípedo que tem em mãos à medida 

que vai falando]. 

66 Valter: Não. Não é enxergar (com os olhos) ... [Risos]. 

67 Cleide: Eu acho que ele está querendo fazer assim, entendeu? [Cleide gesticula a mão direita 

aberta perpendicular à mesa, representando as faces de um paralelepípedo]. Montar uma casinha. 

68 Pesquisadora: Está. Exatamente. 

69 Valter: Não. Eu sei... [Risos]. Não vai ter como. Mas aí eu vou montar um quadrado. [Valter 

desenha um quadrado no ar com o dedo indicador direito]. 

70 Pesquisadora: Quadrado é plano. 

71 Valter: Então... 

72 Pesquisadora: A gente quer um sólido. 

73 Valter: Um sólido... 

74 Pesquisadora: Com todas as placas. 

75 Valter: Tem tantas aqui... 

76 Cleide: São todas iguais, Valter! Pensa! 

77 Pesquisadora: Mais precisamente... todas iguais, isso. 

78 Cleide: São todas iguais. Você toma uma como base ... o que você faz com as outras? [Cleide 

movimenta o paralelepípedo que tem em mãos, de cima para baixo, perpendicularmente à mesa, 

representando o que Valter deveria fazer com as placas, ou seja, empilhar uma sobre a outra]. 

79 Valter: Á tá! Bota assim por cima, não? 

80 Cleide: Não sei. Tenta aí. [Risos]. 

81 Valter: Não sei também não... [Risos]. 

82 Cleide: Faz aí que eu vou olhar se está certo. 

83 Valter: Naquela hora eu estava só arrumando... [Ele começa a empilhar as placas]. 

84 Márcia: Faz e a Cleide vai ver se está certo. 



 

411 
 

85 Valter: Espera aí. Naquela hora eu estava arrumando. Só estava arrumando e agora que (trecho 

inaudível), eu não sabia. [Valter coloca uma placa sobre a outra]. 

86 Valter: Acabou? [Ele apalpa ao redor da sua mesa para verificar se faltou alguma placa fora da 

pilha]. 

87 Márcia: Acabou.  

88 Valter: Viu? Era eu que não estava ... 

89 Márcia: Agora a Cleide vai ver se está certo. [Cleide estende a mão em direção ao Valter]. 

90 Valter: Ela vai colocar a mão? 

91 Márcia: Sim. [Cleide toma nas mãos o sólido construído por Valter e o explora]. 

92 Cleide: Certinho. Isso aí. [Risos]. 

93 Valter relaxa e sorri: Até que enfim! Naquela hora eu estava arrumando! 

94 Márcia: Dá para ele, agora. 

95 Cleide: Agora eu entrego a ele? 

96 Márcia: Entrega para ele e agora vamos para outra questão. 

97 Cleide: Entendeu? 

98 Valter: Sim. 

99 Márcia faz a leitura do item (c) da Tarefa I, repetindo as medidas. 

100 Cleide: O volume de tudo? [Cleide desliza a mão pelas faces laterais do paralelepípedo]. 

101 Márcia: É. O volume. 

102 Cleide: Ou de um desse (placa) daqui? 

103 Márcia: Não. O volume do sólido todo. 

104 Cleide: É 10... [Desliza os dedos sobre uma das arestas do sólido]. 

105 Márcia: É 10 e a espessura de cada placa é 0,2. [Os dois ficam em silêncio. Parecem pensar nos 

cálculos ou em como efetuá-los. Valter balbucia algo, mas não é possível entender]. 

106 Valter: Volume... 

107 Cleide: Não lembro da fórmula do volume. 

108 Márcia: Volume do cubo, Cleide! Como que é? 

109 Valter: É lado ao cubo, não? 

110 Márcia: Isso aí. 

111 A pesquisadora pergunta algo para Márcia e esta responde: Ela esqueceu como calcula o volume. 

112 Márcia: Como calcula o volume, Cleide? 

113 Valter sussurra: Não vai ser (trecho inaudível). Vai ser ... 

114 Márcia: Valter também, como calcula o volume? Olha, é um quadrado de lado 10 e a espessura 

tem 0,2. [Cleide fica em silêncio, mas deslizando os dedos pelas arestas enquanto Márcia repete 

as medidas]. Fiquem calmos. 

115 Valter: Ele montado tem 2 cm. [Valter desliza os dedos pelas placas ao longo da altura do 

paralelepípedo]. 

116 Márcia: O que? 

117 Valter: Ele todo junto tem dois centímetros. [Valter posiciona o paralelepípedo sobre uma das 

arestas não quadradas e desliza os dedos pelas placas]. 



 

412 
 

118 Cleide: Mas pode contar aqui? 

119 Márcia: Pode. [Cleide inicia a contagem das placas]. 

120 Valter: Tem dois centímetros, então. 

121 Márcia: Quantas placas tem? 

122 Valter: Porque tem 10 placas... [Valter inicia a contagem das placas]. Espera aí, eu não sei se tem 

10 mesmo. [Os dois ficam contando as placas]. 

123 Cleide: Vinte. 

124 Márcia: Tem 20 placas? Então quantos centímetros tem (a altura)? 

125 Valter: Quatro. 

126 Márcia: E agora, como ... 

127 Cleide: Porque é 0,2, não é? 

128 Márcia: Sim. E como calcula o volume? 

129 Cleide: Então dá 4 e 10... Dez ao cubo dá... [Valter parece balbuciar os cálculos, como se estivesse 

efetuando-os na mente]. 

130 Valter: Dez ao cubo? 

131 Márcia: Porque dez ao cubo? 

132 Pesquisadora: Vinte placas. Cada placa é um quadrado de lado 10. Então a base é um quadrado 

de lado 10. E cada plaquinha tem 0,2 de espessura. 

133 Márcia: Eles já descobriram qual é a altura. 

134 Valter: Quatro centímetros de altura... 

135 Pesquisadora: Então calcula como o volume? [Valter balbucia algo]. 

136 Valter: O volume não é a altura... 

137 Cleide: Não lembro da fórmula! Esse que é o problema. 

138 Valter: Também não estou lembrando. 

139 Márcia: Pensa um pouquinho! 

140 Valter: O volume não é a altura ao cubo. 

141 Márcia: Seria de um... exatamente um cubo, mas esse aí é um cubo exatamente? 

142 Valter: Não. 

143 Márcia: Então... Como... separa o que é ... Eu não posso dá dica, não é? Porque eles estão falando 

de volume de cubo ... O que representa, você está fazendo o volume de um cubo, o que vai 

representar? 

144 Pesquisadora: Quando vocês calculam o volume do cubo vai ser 10 vezes 10 vezes 10, porque a 

altura do cubo também vai ser 10. A altura desse sólido é 10? 

145 Valter: Não. 

146 Pesquisadora: Então não pode ser 10 vezes 10 vezes 10. 

147 Márcia: Vai ser o que? 

148 Valter: 10 vezes 10 vezes 4? 

149 Pesquisadora: Isso. 

150 Cleide: Dá 400. 

151 Márcia: Isso aí. 
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152 Valter: É? 

153 Márcia: É. Agora... ei, gente, é área da base vezes a altura. Agora letra (d). [Márcia faz a leitura 

do enunciado da letra (d) da Tarefa I]. 

154 Cleide: Transformar esse daqui (paralelepípedo reto retângulo) em outro? 

155 Márcia: Sim. 

156 Cleide: Sem tirar as placas do lugar? 

157 Márcia: Acho que sim. [Márcia pergunta à pesquisadora se poderia tirar as placas do lugar]. 

158 Cleide: Bases vezes a altura é a área. 

159 Valter: Mas aí a gente calculou a área da base vezes a altura para achar o volume. 

160 Márcia: Na verdade, área da base vezes a altura do sólido, não é a altura do ... Agora tenta fazer 

essa (letra d). 

161 Pesquisadora: O que estou querendo dizer é que não pode dividir as placas em blocos. 

162 Cleide: Mas nem abrir? 

163 Pesquisadora: Não. 

164 Cleide: Com ele fechado assim? 

165 Valter: Nem fazer assim? [Valter divide as placas em dois blocos]. 

166 Cleide: Como ele fechado? 

167 Pesquisadora: Sim. Com ele juntinho assim. É possível ou não? 

168 Valter: Losango? [Valter inclina o paralelepípedo reto retângulo apoiando-o sobre uma das arestas 

laterais]. 

169 Pesquisadora: Losango é plano. Mesmo que não seja esse o nome, pode ser que você esteja com 

uma outra ideia. Tenta fazer o que você está pensando com esse sólido que você tem em mãos. 

170 Cleide: Gente, sem poder tirar daqui impossível. Você acha que tem como, Valter? 

171 Valter: Não sei. 

172 Pesquisadora: Acha que dá ou que não dá? 

173 Cleide: Para mim, não. 

174 Pesquisadora: O que você acha, Valter? ... Conseguiu o “losango” que você pensou, não? 

175 Valter: Eu pensei em losango... [Valter desliza o dedo indicador direito pelas arestas de uma base 

do paralelepípedo reto retângulo]. 

176 Cleide: Não tem como dobrar isso. [A pesquisadora pega o objeto das mãos para transformá-lo 

em uma representação aproximada de um paralelepípedo oblíquo]. 

177 Pesquisadora: Quem descreveu o objeto no início? Foi Cleide quem descreveu para Valter, não 

foi? Então, Valter vai passar suas placas para Cleide e vai descrever esse objeto (paralelepípedo 

oblíquo) para Cleide. [A pesquisadora entrega o paralelepípedo oblíquo para Valter e este o 

explora]. 

178 Cleide: Gente, geometria não é minha praia. 

179 Pesquisadora: Valter, percebeu a diferença do outro? 

180 Valter: Sim, mas... 

181 Pesquisadora: Você pode levantar, mas sem tirar da posição as placas. [Valter levanta o 

paralelepípedo oblíquo no ar para melhor explorá-lo]. 
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182 Valter: A tá! 

183 Pesquisadora: Percebeu a diferença? 

184 Márcia sussurra: Na verdade, você mexe um pouquinho. 

185 Pesquisadora: Valter, agora você tem que descrever para Cleide fazer. [Cleide desliza um pouco 

as placas formando um paralelepípedo oblíquo antes da descrição do Valter. Talvez ela tenha 

ouvido o comentário da Márcia, mas depois volta as placas para a posição original e aguarda as 

instruções do colega]. 

186 Valter: Agora eu tenho que falar para ela fazer? 

187 Márcia: Sim, como é. 

188 Valter: Mas eu posso falar... 

189 Márcia: Você tem que descrever como ... 

190 Cleide: Você vai me explicar, para eu fazer. Igual eu fiz naquela hora. 

191 Márcia: Igual ela estava tentando fazer com você. 

192 Cleide: Tem que me dar dicas. 

193 Valter: Você vai... 

194 Márcia: Você não tem que falar como ela vai fazer, tem que descrever como é ... Como é o lado 

dele ... 

195 Cleide: O objeto ... Como que é o lado? 

196 Valter: O lado dele ... 

197 Cleide: Tem quatro partes? [Valter conta as faces]. 

198 Valter: Tem seis faces. [Cleide conta as faces do seu objeto]. 

199 Cleide: Ah! O meu também tem. 

200 Valter: Sim. Só ... que ... mas aqui (face inclinada) ela mexeu. Não disse que não podia mexer? 

201 Pesquisadora: Cleide já percebeu? 

202 Márcia: Ele não descreveu ainda. Ele está com problemas para descrever. 

203 Valter: Eu nem estou sabendo descrever. 

204 Cleide: Não pode mexer assim? [Ela desliza a palma da mão pelas placas como se estivesse 

folheando-as]. 

205 Pesquisadora: Valter, quais as características desse objeto que você tem nas mãos? ... A base, 

por exemplo. 

206 Cleide: Ele falou que tem seis faces, mas esse daqui também tem. 

207 Pesquisadora: Seis faces. O que mais ele tem? 

208 Cleide: Tem oito vértices? 

209 Márcia: Vocês são péssimos cegos. [Risos. A pesquisadora pede para Valter colocar seu objeto 

sobre a mesa e sentir as faces inclinadas com as mãos]. 

210 Pesquisadora: Tem que descrever isso daqui (face inclinada) para ela. [A pesquisadora desliza a 

mão esquerda do Valter por uma das faces inclinadas]. Como você vai descrever isso daqui (face 

inclinada)? Tem o mesmo aqui (outra face inclinada). 

211 Valter sussurra: Paralelogramo. 
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212 Pesquisadora: Mas é um sólido. Paralelogramo é plano. Pode até lembrar o formato de um 

paralelogramo, entendeu? 

213 Cleide: E aí, Valter? Está difícil? 

214 Valter: Está péssimo. 

215 Cleide: O negócio tem seis faces? 

216 Valter: A base... (Trecho inaudível). 

217 Cleide: A base é quatro? 

218 Valter: É. A base é uma peça dessa. 

219 Cleide: Quadrada. 

220 Valter: Isso. 

221 Cleide: Se a base é essa peça, então tem que ficar na mesa. 

222 Valter: Só que as demais... não posso falar isso não, não é? 

223 Pesquisadora: Depende. Não sei o que você quer falar! [Risos] ... Você disse que tem quantas 

faces? 

224 Valter e Cleide juntos: Seis. 

225 Pesquisadora: Duas tem que formato? A de cima e a de baixo? ... Você não disse que tem seis 

faces? Duas a duas elas têm características diferentes, não tem? ... A de cima e a de baixo tem 

que formato? 

226 Valter: São iguais e paralelas. 

227 Pesquisadora: Certo, mas tem que formato? 

228 Cleide: Formato. Quadrado? Retângulo? 

229 Valter: Quadrado. 

230 Pesquisadora: Quadrado, pois é justamente a placa, certo? O que mais? E as outras faces? 

231 Valter: As outras tem formato de paralelogramo. Não? 

232 Pesquisadora: Sim ... E aí, Cleide? ... As duas que são quadradas estão em que posição (no 

objeto), Valter? 

233 Cleide: Está na mesa? ... A base? 

234 Valter: Está. A base está na mesa. 

235 Cleide: A base quadrada está na mesa. 

236 Valter: Isso. As laterais são em formato de paralelogramo. 

237 Cleide: Ué, gente! Como assim? ... A lateral tem formato de paralelogramo? 

238 Valter: As duas laterais têm formato de paralelogramo. 

239 Cleide: As quatro laterais? As quatro, Valter? 

240 Valter: Não ... Só as laterais. [Ele faz um gesto indicando as laterais a que se refere]. 

241 Márcia: Tudo é lateral. Você tem que dizer qual. 

242 Cleide: A lateral toda. As quatro laterais têm formato de paralelogramo? [Cleide desliza a mão 

pelas faces laterais do sólido]. É? 

243 Valter: Não. 

244 Cleide: Como assim? 
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245 Márcia: Coloca o seu em cima da mesa, Valter, passa a mão sobre ele e tenta dizer aonde ela 

(face lateral) tem formato de paralelogramo. 

246 Valter: Fixa a base assim, na mesa. 

247 Márcia e Cleide juntas: Já está. 

248 Valter: Agora você põe a palma da sua mão assim [Valter encosta a palma de cada mão em uma 

face lateral], segurando ela. 

249 Cleide: Em cima? 

250 Valter: Não. Do lado ... assim. Colocou? 

251 Cleide: Sim. 

252 Valter: Então, está com a palma da mão de um lado e a palma da mão no outro? Então, essas 

laterais é que tem a forma de paralelogramo ... Conseguiu entender? 

253 Márcia: Ela está pensando. 

254 Valter: Mas você (Cleide) conseguiu entender mais ou menos? 

255 Cleide: Mas eu posso afastar elas assim? 

256 Valter: Pode. Para você conseguir essa forma, você vai ter que mexer nessas peças. [Cleide 

desliza as placas]. 

257 Cleide: Assim? 

258 Pesquisadora: Isso, Cleide. Pode ir mais um pouquinho. 

259 Valter: Você vai afastando até conseguir... 

260 Cleide: Mas aí mexeu! Aí não tem graça. 

261 Pesquisadora: Mas eu falei “sem desmontar” ... Você perguntou se podia partir no meio, não foi 

isso? 

262 Cleide: Eu perguntei se podia dobrar ou fazer alguma coisa. 

263 Pesquisadora: Isso não. Não pode desmontar as peças. 

264 Cleide: Precisa mais? 

265 Pesquisadora: Não. Está bom. O que você acha, Valter? 

266 Cleide: Ele tem que passar a mão, não é? 

267 Pesquisadora: Sim. [Cleide conduz a mão do Valter até seu objeto e este verifica a construção]. 

268 Valter: É isso mesmo. Está certo. 

269 Pesquisadora: Sua aluna foi bem? 

270 Valter: Foi. Eu que não soube fazer... 

271 Pesquisadora: Próxima etapa, então. [Márcia faz a leitura do item (e) da Tarefa I]. 

272 Cleide: O volume vai ser o mesmo. 

273 Márcia: Isso aí. Porque? 

274 Cleide: Porque as placas são as mesmas. Então a área vai ser a mesma, o volume... 

275 [Eles esperam pelo material para a realização da Tarefa II]. 

276 Márcia: Vocês estão a mais de meia hora fazendo isso. Dá um nervoso, a gente trava, não é? Eu 

também fico assim. 

277 Valter: Não sai nada. 

278 Cleide: Gente, eu sou péssima em geometria. Eu gosto de fórmula ... 
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279 Márcia: Mas não é por causa disso, não, Cleide! É porque a gente fica nervoso. Quando a gente 

fica nervoso... 

280 Pesquisadora: Agora, Valter vai receber o sólido e você (Cleide), as placas. De novo, Valter, você 

vai ter que descrever para ela. [A pesquisadora entrega a pirâmide oblíqua que tem duas faces 

triangulares perpendiculares à base]. Cuidado, Valter, que ele desmonta. Enquanto eu pego as 

placas para a Cleide, vai explorando aqui. Mas cuidado que tem um aqui ... [A pesquisadora coloca 

o dedo indicador esquerdo do Valter sobre a placa no topo da pirâmide]. Está vendo? Está 

sentindo? [Valter sorri e balança a cabeça positivamente]. Cuidado, então. [Valter explora o sólido 

recebido. Ao receber as placas Cleide se assusta e sorri]. 

281 Márcia faz a leitura do enunciado da Tarefa II e da letra (a). Enquanto isso, Cleide empilha as 

placas em ordem crescente do tamanho. Ela faz uma pilha com algumas placas menores e 

reserva-a. 

282 Valter: Não sei dizer o que é isso, para te falar a verdade. 

283 Cleide: Mas tem formato de que, Valter? 

284 Valter: A base tem quatro lados... 

285 Cleide: Mas aqui acho que tudo tem quatro lados. 

286 Valter: Só que... começa pela grande... 

287 Cleide: Começa grande? 

288 Valter responde balançando a cabeça positivamente. Enquanto Cleide empilha as placas. 

289 Cleide: Começa grande e termina pequeno? 

290 Valter: É. 

291 Cleide: Vou ficar um ano fazendo isso daqui, até ver essas peças aqui. [Cleide continua 

empilhando as placas por ordem crescente]. 

292 Cleide: Tem o que? 

293 Valter: Tem seis faces. 

294 Cleide: Mas não são retas as faces. 

295 Valter: Não. 

296 Cleide: É assim. [Cleide faz um gesto representando as faces triangulares da pirâmide a ser 

construída]. 

297 Márcia: Ele não viu, Cleide. [Risos]. 

298 Valter: O que? 

299 Márcia: É porque ela fez um gesto com a mão. 

300 Valter: As faces estão parecendo ... 

301 Cleide: Eu tenho que montar ou tenho que falar o que é? Porque isso não tem nome. 

302 Márcia: Você tem que montar. Ele descreveu e você monta. Monta como ele descreveu. 

303 Pesquisadora: Com todas as peças. E é um só. [Devido às pilhas separadas que Cleide tem sobre 

a mesa]. É porque tem um grupo aqui que você montou, não é? 

304 Cleide: Esses daí são os pequenos. Os pequenos são mais fáceis que os grandes. 

305 Pesquisadora: Ainda tem dois aqui à sua frente que estavam separados, talvez você não tenha 

percebido. E o seu montinho está mais aqui à sua frente. 
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306 Cleide: Mas será que maior que este? Menor? [Ela coloca as duas placas menores juntas e 

compara com a última placa da pilha de placas menores]. Vai despencar tudo. 

307 Valter: As faces parecem um trapézio. 

308 Cleide: As grandes são mais difíceis. 

309 Valter: As faces laterais. 

310 Pesquisadora: As grandes são mais difíceis? 

311 Cleide: Eu estou achando ... Acho que eu misturei tudo agora ... estavam separados. [Referindo-

se às pilhas separadas que tinha construído]. 

312 Valter: Está conseguindo fazer alguma coisa? 

313 Cleide: Não sei. Fazendo eu estou, mas tem hora que não dá para perceber. 

314 Valter: Mas você está (fazendo) o que: montando do maior para o menor? 

315 Cleide: É. 

316 Valter: Então tá. 

317 Cleide: Se está igual... 

318 Valter: É. Está difícil de explicar. [Valter vira a pirâmide]. 

319 Márcia: Descreve mais um pouco, Valter! ... Como as peças estão dispostas, entendeu? 

320 Cleide: Está do maior para o menor, não é? 

321 Márcia: Mais o que, Valter? Tem como você descrever mais. 

322 Valter: Começa do maior e vai até o menor, só que ... só que um vértice ... 

323 Cleide: O veludo é para cima, não é? [Ela refere-se a parte lisa das placas que tinha, pois suas 

peças tinham uma lâmina imantada. Cleide, depois de fazer uma pilha com as placas maiores, 

apalpa a mesa para encontrar a pilha das placas menores. Márcia a orienta]. 

324 Márcia: Vai apalpando mais para cima (da mesa) ... bota a mão mais alto senão você vai derrubar 

... Não, Cleide, está em cima da mesa. 

325 Cleide: Eu entendi. Eu quero conferir esses aqui (a pilha das placas maiores) primeiro. Porque eu 

não sei se está certo ... Está mais ou menos. 

326 Márcia: Sim. Está. 

327 Pesquisadora: Como estamos aqui? 

328 Márcia: Está indo, mas eu pedi para Valter descrever mais ... eu disse que ele pode descrever 

mais. 

329 Cleide: Estou com a sensação que tem um maior aqui no meio. [Cleide fica deslizando os dedos 

pelas laterais da pirâmide que está em construção]. 

330 Márcia: Valter, descreve mais aí. 

331 Valter: Aqui está parecendo um formato de um triângulo. 

332 Pesquisadora: Porque você acha que não é? O que tem formato de triângulo? O que neste sólido 

tem formato de triângulo? 

333 Cleide: Eu posso falar? ... É uma pirâmide? 

334 Pesquisadora: Exatamente, Cleide. 

335 Márcia: Só que falta mais uma coisa. [Valter tinha uma pirâmide oblíquo com duas faces 

perpendiculares à base e Cleide estava construindo uma pirâmide reta]. 
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336 Valter: Só que aqui (uma face lateral) parece que é reto? 

337 Márcia: Então, você tem que descrever o que está acontecendo aí. Por isso, eu estou falando que 

isto faltou. Como as peças estão ... 

338 Cleide: Então está faltando ainda? 

339 Valter: É uma pirâmide ... 

340 Cleide: Ainda não terminou, não? 

341 Valter: Só que aqui (uma das faces triangulares retas) parece que é reto, não é? 

342 Márcia: É. 

343 Valter: Aqui não. [Valter desliza os dedos sobre as faces triangulas não retas]. Essas peças vão 

formar uma pirâmide, só que ... 

344 Cleide: Não está pronto, não? 

345 Pesquisadora: A sua está um pouco diferente da dele. 

346 Valter: Só que duas arestas dela ... 

347 Cleide: Vai falar que tenho que desmanchar? 

348 Pesquisadora: Não vai desmanchar nada. 

349 Cleide: Os grandes são mais... a sensação de que está errado. 

350 Márcia: Não. É porque está um pouco torto. 

351 Valter: Hein, Cleide! Só que dois lados, só que dois lados dessa pirâmide não são descaídos, são 

retos. Entendeu? 

352 Cleide: Dois lados são retos? 

353 Valter: É o lado assim [Valter faz um gesto representando uma face perpendicular à base]. E os 

outros lados vão ficar descaídos por causa das peças ... Entendeu? 

354 Cleide: Entendi, mas difícil fazer isso ... Ai, caiu uma pecinha! [Cleide pega a peça que a caiu]. 

Acho que eu teria que virar e começar uma por uma. 

355 Márcia: Não! 

356 Cleide: Se eu mexer aqui, vai ser pior. 

357 Márcia: É só movimentar! 

358 Pesquisadora: Porque você acha que vai ser pior? Por causa da pequena? Você quer ajuda? Quer 

que eu segure a pequena? Eu seguro a de cima e você vai mexendo (as outras). 

359 Cleide: Duas são retas. [Cleide inicia o movimento das placas para obter duas faces 

perpendiculares à base]. 

360 Pesquisadora: Valter, coloca a mão no dela para ver se está parecido com o seu. [Valter explora 

a pirâmide construída pela Cleide]. 

361 Valter: Está. Está parecido. 

362 Márcia: Agora a próxima. [Marcia faz a leitura do item (c) da Tarefa II]. 

363 Cleide: Sem desmontar? Ué, é só transformar naquele que estava. [Cleide estava se referindo à 

pirâmide reta que havia construído]. 

364 Valter: Será que se a gente ... 

365 Cleide: Numa pirâmide. 

366 Pesquisadora: E esse não é pirâmide? 
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367 Valter: E se a gente trouxer para o meio ... não fica certinho, não? [Valter faz gestos representando 

as faces inclinadas da pirâmide]. 

368 Cleide: É uma pirâmide, mas aquela pirâmide é mais bonitinha. 

369 Pesquisadora: Pode trazer, Valter. Faça aí para ver como fica. 

370 Cleide: Não pode sair do lugar? 

371 Pesquisadora: Pode sair do lugar, mas não pode desmontar. 

372 Cleide: Não. Essa parte aqui (uma das faces perpendiculares à base). 

373 Pesquisadora: Pode. Só não pode desmontar, ou seja, você não pode tirar uma placa de cima da 

outra. [Valter movimenta as placas para formar uma pirâmide reta]. 

374 (Trecho inaudível entre pesquisadora e Valter) 

375 Pesquisadora: Valter, mostra para Cleide. [Valter conduz a mão da colega ao objeto construído – 

uma pirâmide reta]. Neste caso, todas as laterais ... o que acontece com as laterais? 

376 Valter: Elas são triangulares. [Valter desenha uma representação de triângulo no ar]. 

377 Pesquisadora: Formam triângulos. 

378 Cleide: Era o que estava, não? 

379 Pesquisadora: Mas o outro tinha uma ... tinha dois lados que eram retos, não é isso? 

380 Márcia: Não. É o que ela fez primeiro. 

381 Pesquisadora: A tá! O que você fez primeiro. Isso mesmo. O primeiro que você (Cleide) construiu. 

382 Márcia faz a leitura do item (d) da Tarefa II. 

383 Cleide: É o mesmo. 

384 Márcia: Justifique a resposta. 

385 Cleide: Porque as peças são as mesmas, a mesma medida. 

386 Valter: São as mesmas peças. 

387 Pesquisadora: Para justificar que é o mesmo volume, você precisa de duas coisas... 

388 Valter: A mesma base... 

389 Pesquisadora: Mesma área da base e... 

390 Valter: Mesma altura. 

391 Pesquisadora: Isso acontece nessas pirâmides? 

392 Valter: Sim. 

393 Cleide: A base é a mesma [Cleide desliza o dedo indicador direito pelas arestas da base] e a altura 

é a mesma [desliza o dedo também pela aresta que representa a altura da pirâmide oblíqua]. 

394 A pesquisadora recolhe o material da Tarefa II e distribui o material da Tarefa III, mas esta última 

não foi filmada totalmente. Márcia faz a leitura do enunciado desta tarefa. 

395 Após reconhecerem cada pirâmide e o prisma, comparam as pirâmides de texturas de pano e lisa, 

sobrepondo as faces menores, tomadas como base. 

396 Cleide: De pano? 

397 Márcia: É. 

398 Valter: A de pano não achei ainda não. [Valter e Cleide fica tateando a mesa à procura da pirâmide 

de pano]. 

399 Cleide: Deve ser essa daqui, ó. Vê. [Cleide entrega a pirâmide de pano para Valter verificar]. 
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400 Márcia faz a leitura do item (a) da Tarefa III. 

401 Cleide: A base é a mesma. Testa. [Entrega as pirâmides lisa e de pano, encaixadas pelas faces 

congruentes, para Valter]. 

402 Valter: É. [Cleide pega as pirâmides das mãos do Valter e as coloca sobre a mesa apoiadas na 

base, provavelmente, para comparar a altura]. 
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Apêndice M – Transcrição da discussão em grupo da Atividade 3  

 

1 Pesquisadora: Vamos começar. Só lembrando que vamos discutir a atividade que vocês tamparam 

os olhos e trabalharam com volume. No primeiro tinha o ... algumas pessoas estranharam quando 

receberam isso daqui (paralelepípedo reto retângulo) e eu chamei de sólido. Porque esse 

estranhamento? 

2 Júlia: Por que você não vai... a primeira coisa não foi sentir tudo. Eu vi que ele se movimentava, 

então eu fui ver que eram pecinhas e você falou que o outro recebeu desmontado, então pensei 

“está errado”. 

3 Pesquisadora: Quem mais? (...) Quem não teve problema em aceitar que isso aqui (paralelepípedo 

reto retângulo) era um sólido, tudo bem. Mas quem teve algum problema de aceitar que isso daqui 

era um sólido? (...) O que você ia falar, Daise? 

4 Daise: É porque quando a gente fala em sólido, a gente acha que é um objeto sólido e (trecho 

inaudível). 

5 Pesquisadora: Pode ser que essa outra configuração do sólido é que tenha causado o 

estranhamento. 

6 Daise: Na hora eu até pensei “É um monte de placas. Será que tem que montar um negócio assim 

[gestos com a mão perpendicular à mesa]”. 

7 Júlia: É verdade. Eu também. 

8 Janaína: Eu também. Quando falou que tinha que formar, pensei “Como vou formar esse negócio 

com essas placas?” 

9 Pesquisadora: Você não foi a única (dirigindo-se à Janaína). Mas quando eu falei que tinha que 

usar todas as placas, queriam usar a mesa toda para montar a base do paralelepípedo. Isso 

porque a gente tem (em mente) a configuração, a imagem do sólido só aquela (sólido denso) e 

não ele todo cortado, como se fosse um bloco. Uma outra coisa também é que quando... algumas 

pessoas falaram... isso aqui (paralelepípedo reto retângulo), a primeira coisa que veio à cabeça 

de várias pessoas é isso daqui (paralelepípedo reto retângulo) ser um cubo.  

10 Júlia: Mas não é um cubo. [Luna sorri para Júlia]. 

11 Pesquisadora: Mas não dá para ser um cubo, porque o cubo tem as seis faces iguais e quadradas. 

Neste (sólido) aqui somente duas faces são quadradas, as demais são retangulares. 

12 Júlia: É porque no cubo (as faces) são quadrados. 

13 Pesquisadora: Isso. Todas elas (as faces) são iguais ao quadrado. E aí, quando teve o problema 

de não desmontar e formar outro sólido... O fato de eu falar assim “não desmontar” e faço esse 

deslocamento [a pesquisadora movimenta as placas formando um paralelepípedo oblíquo] com as 

placas, eu estou desmontando, na opinião de vocês? Vocês pensam que “não desmontar” pode 

significar não movimentar as placas? 

14 Cleide: Eu achei, no primeiro momento, que não podia mexer com as peças. 

15 Pesquisadora: Mas não está escrito isso, certo? Está escrito “não desmontar”  

16 Júlia: É porque quando fala “não desmontar” ... 

17 Márcia: Só não pode tirar, não é?  
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18 Pesquisadora: Só não pode tirar uma de cima da outra.  

19 Márcia: (Trecho inaudível) 

20 Pesquisadora: É por isso que eu estou perguntando: o que está escrito está claro ou está trazendo 

dúvida? 

21 Márcia: Eu acho que está trazendo dúvida. [Júlia concorda balançando a cabeça positivamente]. 

22 Pesquisadora: E como podemos melhorar isso? Espera um pouco para responder, Márcia, pois 

Rodrigo quer falar algo. 

23 Rodrigo: Está deformando. 

24 Pesquisadora: Está deformando, mas não está desmontando. O que está no papel é “não 

desmontar”, mas pode deformar. Mas se colocarmos no enunciado “pode deformar” não ficaria 

muito óbvio? Márcia, já tem alguma ideia de como reescrever esta parte do enunciado? 

25 Márcia: Ainda não. Estou pensando. 

26 Júlia: É porque você entregou montado, no meu caso. Se você entregou assim e eu não posso 

tirar as peças, então eu não posso fazer nada com elas. 

27 Pesquisadora: Mas o que Rodrigo falou tem lógica: deformou, mas não desmontou. 

28 Fred: Se eu pegasse ele (o sólido) e esticasse ele todo, eu estaria desmontando? Mesmo se ainda 

tivesse contato uma com a outra ou uma estivesse sobre a outra. 

29 Júlia: Mas não conseguiria colocar todas assim. 

30 Pesquisadora: Alteraria a altura? 

31 Fred: Sim. A altura só vai permanecer inalterada se a placa de cima não passar do ponto médio 

da placa de baixo. Se passar, tomba. 

32 Márcia: (Podia escrever) “sem separar as peças”, porque você não está separando elas. Você está 

movimentando. Assim talvez não fique tão claro quanto “deformar”. “Sem separar”, ou seja, 

manter, mas podendo movimentar. Não sei se ficaria melhor. 

33 Pesquisadora: Acrescenta essa sugestão na resposta da questão 5, por favor, Márcia. Valter, o 

que você achou (da atividade). Na primeira etapa, você teve que descrever ou montar? 

34 Valter: Na primeira etapa, eu tinha que montar. 

35 Pesquisadora: E como foi? 

36 Valter: Foi difícil, porque eu não sabia como iria fazer. 

37 Cleide: Porque ele queria fazer assim [Ela fez gestos representando as faces de um prisma reto, 

perpendiculares à mesa]. 

38 Valter: No primeiro momento, as peças não cabiam todas sobre a mesa, então eu coloquei uma 

sobre a outra para arrumar. Mas na hora de fazer mesmo, não conseguia pensar sobrepor uma 

sobre a outra para gerar (o sólido). 

39 Pesquisadora: Parece que a Cleide até pensou em falar que era para colocar uma sobre a outra, 

não foi? 

40 Valter: Ela pediu para tomar como base uma peça. 

41 Pesquisadora: Mas você (Cleide) não usou essa expressão. 

42 Cleide: Não. Eu falei para ele pensar o que ia fazer com as outras (peças) para dar uma altura 

maior. Aí foi que ele conseguiu. 
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43 Pesquisadora: E Daise e Janaína, vocês pensaram em colocar uma sobre a outra? 

44 Daise: Na pirâmide? 

45 Pesquisadora: Não. Nesse aqui (paralelepípedo reto retângulo) mesmo. Na verdade, tanto faz. 

46 Daise: Na pirâmide foi fácil, porque eu percebi que tinha uma (placa) maior que a outra e lembrei 

do conceito de pirâmide. 

47 Janaína: (trecho inaudível). 

48 Pesquisadora: O (exercício) da pirâmide, como veio depois desse daqui, acho que ficou mais fácil, 

até na questão formar outro sólido sem desmontar as placas, pois a ideia já foi mais imediata. 

49 Márcia: Mas eu acho que o que não ficou muito claro na pirâmide foi o que Valter estava fazendo. 

Ele estava descrevendo, mas não exatamente. Ele esqueceu de dizer que (a pirâmide) era 

deslocada, porque ela (a pirâmide) não estava centralizada [gestos]. 

50 Valter: Ela (a pirâmide) estava mais para o canto. 

51 Pesquisadora: Como a gente fala: ela estava de quina. Era uma escada de quina. 

52 Cleide: Mas pela descrição que ele deu, parecia que era no meio. Então, se fosse para fazer num 

canto, era muito mais fácil. Eu ia colocando as pecinhas no cantinho e daria para ver o tamanho 

direitinho e iria rapidinho. 

53 Pesquisadora: Parece que (a pirâmide) no canto é mais fácil. 

54 Márcia: Então, eu falava para ele (Valter) descrever um pouco mais. 

55 Cleide: Na hora dá um nervoso! 

56 Pesquisadora: Na hora, a gente fica nervoso mesmo. Mas é importante dizer que o outro, que não 

está enxergando, precisa do máximo de detalhes possível e que sejam compreensíveis. Quando 

eu estava testando essa atividade com outros alunos, um deles falou assim: “é como se estivesse 

pinçando”. Daí, o outro não entendeu, pois não sabia o que significava pinçar. Ele até fez o 

movimento de pinçar 

57 Daise: E a pessoa não estava vendo o movimento. 

58 Pesquisadora: Não estava vendo o movimento e não sabia o significado da palavra, então essa 

dica não foi útil. Então essa característica não contribuiu para que o outro montasse a pirâmide. 

Então precisamos prestar atenção nas características, nas condições, enfim, tudo o que falamos, 

principalmente para o aluno cego, porque ele vai se basear nessas descrições, nessas 

informações que estamos falando. 

59 Júlia: Eu acho que porque nós enxergamos, usamos muito o gestual, então economizamos na fala 

e termina de explicar o que queremos com os gestos. 

60 Pesquisadora: Ou deixa muito também no exercício escrito. 

61 Júlia: Também. 

62 Pesquisadora: Pensamos: Está no escrito e está no gesto, pronto. Já está suficiente. Mas não é 

isto que ocorre para todos os alunos. Então vamos agora passar à discussão das questões ao 

final da atividade. Quais foram as impressões que vocês tiveram ao resolver as questões com os 

olhos vendados?  

63 Márcia: Eu estava filmando, mas percebi que eles ficam tão nervosos, principalmente a Cleide, 

que acabam esquecendo coisas básicas. Acho que pelo fato de enxergarmos, queremos mostrar 
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resultado e esquecemos de coisa básica. Eles ficaram com dificuldade e eu acho que teria essa 

dificuldade também. Eu estava assistindo, mas eles ficaram muito nervosos. 

64 Cleide: É muita agonia! 

65 Márcia: Ela (Cleide) fica muito ansiosa e ele (Valter) ficou também, mas um pouco menos. Mas a 

gente esquece coisa básica. 

66 Pesquisadora: Será que vocês também ficariam nervosos, se fossem professores de uma turma 

que tivesse um aluno cego? Vocês ficariam nervosos ou agoniados para ensiná-lo? Imagine que 

você fale e ele não entenda. 

67 Janaína: Eu acho que sim. 

68 Márcia: Acho que sim, porque você tem compromisso com o aluno. 

69 Janaína: Acho que sim, porque você está tentando várias formas de ensinar a ele, ele aprender e 

não está conseguindo. Você fica nervosa e sem saber o que fazer. 

70 Daise: Mas isso não acontece só com aluno cego, não. Pelo fato de você já saber, você acha 

aquilo fácil e fica pensando como a outra pessoa não consegue entender aquilo. 

71 Pesquisadora: Exatamente. Basta ter um aluno com alguma dificuldade de aprendizagem 

matemática e você já fica nervosa ou nervoso. Fala, Rodrigo! 

72 Rodrigo: Eu também ficaria muito nervoso. Na atividade, quando eu estava com o texto (para ler 

para as colegas), eu falava “pensa assim”, mas não adianta. Eu ficava ansioso para que elas 

conseguissem resolver. 

73 Pesquisadora: Número 2: Quais estratégias que vocês usaram, já que não tinham acesso ao 

campo visual, para resolver as questões? 

74 Júlia: Tato, fala. 

75 Pesquisadora: Vocês usaram o tato, a linguagem, muito importante nesta atividade, tanto para 

quem estava dando as orientações, Rodrigo, Fred e Márcia... 

76 Janaína: No nosso caso, trocamos muita informação entre a gente para poder confirmar o que 

estávamos fazendo. Eu falava: Daise, eu acho isso e isso. O que você acha? Daí, ela concordava 

ou dava o parecer dela ou discordava e dava o outro parecer.  

77 Pesquisadora: Isso. Esse diálogo é um outro caminho. Se não tem a visão, tenho que procurar 

outros caminhos (para resolver a questão). 

78 Júlia: Acho que usamos também a imaginação de coisa que a gente já conhece. 

79 Pesquisadora: Como vocês não são cegos... por exemplo, Júlia quando foi calcular o volume, 

desenhou a conta na mesa. 

80 Daise: Eu também fiz. 

81 Pesquisadora: Eu não vi você fazendo, Daise, mas ela imaginou o algoritmo porque ela sabe o 

algoritmo. Se um aluno teve alguma experiência com algum algoritmo e, depois perde a visão, por 

exemplo, ele também pode usar esta imagem. Então não é fala, não é tato, mas é algo que já está 

guardado na mente desse aluno. 

82 Fred: No nosso caso, o que levou mais tempo foi a pirâmide irregular, no caso aquela que era mais 

tortinha, com a outra que elas tinham feito antes, e o que eu usei nesta hora (trecho inaudível), foi 
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sugerir que elas tentassem casar as faces (das pirâmides) em pares, parassem uma experimentar 

todas as outras da outra pirâmide. 

83 Luna: E aí foi que funcionou (trecho inaudível). 

84 Fred: Foi a hora que funcionou. Vocês iam ficar ali... Porque vocês rotacionavam a pirâmide, mas 

não giravam elas, então nunca ia chegar no que precisava. Vocês tinham que girar. E quando eu 

falei para vocês testarem todas as faces, não foi só rotacionando, mas quando a face encaixava, 

vocês viravam. Foi a hora que deu certo. É tipo pares ordenados. 

85 Júlia: É porque eu até te falei que já tinha testado, mas eu estava realmente modificando (as 

pirâmides), não estava... [Júlia faz gestos como se estivesse girando algo]. 

86 Fred: Não estava girando. Quando ela viu que encaixou, ela virou. Quando virou, ela viu que deu 

certo e aí foi aquela alegria. 

87 Luna: Uhu! [Luna levanta os braços comemorando]. 

88 Pesquisadora: Vocês tinham que ver a Luna quando descobriu a base. 

89 Júlia: Faltou quase sair correndo pela UFF. [Risos]. 

90 Luna: Gente! Nós ficamos muito tempo para conseguir. Eu nem acreditei nisso. E a Júlia ficava 

falando “não tem como”, “eu não consigo”, “não dá certo”. 

91 Pesquisadora: Rodrigo, você queria falar alguma coisa? Você levantou a mão? 

92 Rodrigo: A nossa referência, nós que somos videntes, é o algoritmo, como você estava falando, 

mas é a pessoa cega? Como explorar a referência dele? 

93 Pesquisadora: Imaginamos que para uma pessoa cega que faça essa atividade, já tenha 

aprendido como multiplicar. Então ele vai usar essa referência. Júlia usou a referência do 

algoritmo, porque ela não é uma pessoa cega. Só estava sem enxergar naquele momento. Mas 

usou uma imagem que ela tinha do algoritmo. Para um cego de nascença, por exemplo, como ele 

aprendeu a calcular, como ele aprendeu a fazer a multiplicação. De alguma forma... ele pode usar 

o ábaco ou o soroban, mas vai calcular de alguma maneira. Entendeu? 

94 Cleide: Soroban não é igual ao ábaco? 

95 Pesquisadora: Não. O soroban tem cinco argolas em cada haste e o ábaco tem nove. Na próxima 

aula, trago um soroban para vocês conhecerem. (...) Vamos para a questão três. (Quais as 

propriedades ou conceitos matemáticos envolvidos nesta atividade?) 

96 As respostas colocadas durante a discussão são as mesmas escritas no protocolo. 

97 Daise: Surgiu uma dúvida agora. Aquela das pirâmides de encaixar, elas são todas iguais, mesma 

área e mesmo volume? 

98 Pesquisadora: Elas têm volumes iguais. Elas não são congruentes, mas tem o mesmo volume. 

Outra questão é que tem uma coisa que vocês não lembram ou não sabem. Quando a gente fala... 

nós trabalhamos com um paralelepípedo ou um prisma, formado por várias placas e depois a gente 

fez outro com a mesma base, só que inclinado. Mas é a mesma base e mesma altura. Um 

matemático chamado Cavalieri descobriu que se dois sólidos têm qualquer seção plana, paralelo 

a base, com mesma área e eles tem a mesma altura, então estes sólidos tem o mesmo volume. 

Então, Cavalieri reduz o problema de calcular o volume ao cálculo da área. Só precisa você saber 

a área em cada seção. 
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99 Janaína: Para definir que os volumes são iguais? 

100 Pesquisadora: Isso mesmo. Para definir que os volumes são iguais. Se as áreas em todas as 

seções paralelas à base são iguais e a altura também é igual... 

101 Janaína: As placas eram... 

102 Pesquisadora: As placas eram iguais (cada seção plana). Por isso o sólido foi dado a vocês 

formado por placas. Se eu desse para vocês um sólido como vocês estavam imaginando, não 

daria para deduzir este resultado. Este resultado é chamado de Princípio de Cavalieri. 

103 Fred: Qual o nome do sólido após a transformação? 

104 Pesquisadora: O primeiro sólido, todos chegaram à conclusão que era um paralelepípedo ou 

prisma reto. O segundo sólido também é um paralelepípedo, mas, agora, oblíquo, ou prisma 

oblíquo. Na outra tarefa, trabalhamos com uma pirâmide reta e uma pirâmide oblíqua. Vamos para 

questão quatro (Na sua opinião, qual foi o papel do material para o desenvolvimento da atividade 

e nas suas descrições?) Ele ajudou ou atrapalhou? E aquela pecinha bem pequenininha? 

105 Júlia: O material ajudou, porque não ia dá para imaginar. Só que, por ser um problema de 

construção, se a gente estivesse enxergando, a gente conseguiria colocar tudo direitinho [gestos 

representando duas faces perpendiculares da pirâmide]. Não perfeito. E na hora dava muito 

nervoso tentar encaixar a peça, mas era muito pequena. Eu tirava, ajeitava, colocava ela (peça 

pequena) de novo, mas tinha a sensação de que tudo iria cair. 

106 Daise: De qual ela está falando? 

107 Pesquisadora: Ela está falando do material da pirâmide feita de placas e que tinha uma placa bem 

pequena. 

108 Daise: Foi engraçado. Porque quando eu estava montando, tinha placas de vários tamanhos e, 

então, eu ia colocando. Daí, quando eu pegava uma (placa) que era maior que aquela que já 

estava, eu trocava de lugar. Então, ficava procurando... 

109 Cleide: Eu fiz vários montinhos. 

110 Márcia: Eu acho que um problema nisso tudo é o material. Eu acho que o material trouxe um pouco 

de dificuldade na hora de montar. Cleide até falou que o material é muito mole. 

111 Cleide: Talvez se fosse uma espécie de madeira, um pouco mais duro, não ia sair do lugar 

112 Márcia: Se fosse um pouco mais rígido, ia ter menos dificuldade na hora de manipular, de colocar 

uma peça sobre a outra. Se uma peça saísse de cima da outra, para voltar ficaria melhor. 

113 Cleide: Se fosse madeira, na hora de colocar assim [gestos representando as faces 

perpendiculares da pirâmide], ia (trecho inaudível). 

114 Márcia: Uma coisa que desliza um pouco e que seja mais duro. Mas também não precisa deslizar 

tanto. 

115 Pesquisadora: Mas essa sugestão não tira o mérito do material. Essa sugestão está relacionada 

com o fato de vocês não estarem enxergando na hora, ou é independente disso? A influência do 

depende se você está vendo ou não? 

116 Fred: Independe. 

117 Júlia: Acho que ia gerar dificuldade, mas seria muito menor, pois você ia olhar e encaixar certinho. 
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118 Fred: A sua noção de espaço fica melhor, mas em relação ao material de EVA, na hora que você 

estivesse montando, até mesmo se estivesse (trecho inaudível), ia atrapalhar de alguma forma. 

Na hora da pirâmide, ela ia desequilibrar, ia deixar cair. 

119 Júlia: Eu tentava empurrar e ver se estava certinho, mas ela (a placa) não ia. 

120 Pesquisadora: Rodrigo, você levantou a mão? 

121 Rodrigo: (trecho inaudível). 

122 Pesquisadora: Vamos para a questão 5 (Na sua opinião, o que precisa melhorar nesta atividade 

para que ela possa ser mais acessível e compreensível para todos os alunos?). Nós estamos 

discutindo a melhoria do material considerando um aluno que não enxerga com os olhos, mas se 

tivéssemos um aluno que não pudesse mexer com as mãos? 

123 Janaína: Então ele poderia falar. 

124 Pesquisadora: Sim, poderia falar e ver com os olhos, mas não ia mexer. 

125 Márcia: Alguém poderia mexer. 

126 Janaína: O outro poderia mexer com as mãos e não ver com os olhos, por exemplo. 

127 Pesquisadora: Pode ser. Mas mudaria alguma coisa na atividade? 

128 Daise: Hoje eu estava pensando sobre essa aula. Por mais que a gente tente incluir qualquer tipo 

de deficiência, sempre vai ter uma dificuldade específica. Porque, por exemplo, a gente quer incluir 

o aluno cego. Beleza. Vai ter que usar material, e tal. Eu não sei qual seria a dificuldade (trecho 

inaudível), mas, por exemplo, um aluno com uma dificuldade que limite o raciocínio dele, ele vai 

estar incluído numa turma normal, só que tem conceitos que ele não vai conseguir atingir. 

Entendeu? Então não cabe ele estar nessa turma, porque o que vai ser necessário para ele da 

vida, não vai... ali o que a gente aprende e, às vezes, é desnecessário pra gente, para ele vai ser 

muito mais. 

129 Pesquisadora: Então, neste caso, você está entrando numa outra questão, que é a questão do 

currículo. 

130 Daise: Não. Eu estou dizendo inclusão, não no sentido dele poder estar ali, mas não serve para 

todos, porque tem coisa que não vai ser... 

131 Pesquisadora: Mas você mesmo falou que tem coisa que aprendemos que não precisava a gente 

saber. 

132 Daise: Sim, tem coisa que não é necessária, mas, mesmo que fosse, ele não conseguiria atingir 

aqueles objetivos de uma matéria específica. Você está entendendo? Vou ser mais específica. Um 

aluno com síndrome de Down, ele incluído numa turma, ele tem certas dificuldades de raciocínio 

que ele não vai atingir (alguns conteúdos matemáticos) nunca. Então o que vai adiantar ele estar 

numa turma. O que a gente vai fazer? Vai empurrar ele? 

133 Pesquisadora: E o que ele pode fazer? 

134 Daise: Eu acho que não vai ser incluído, porque ele vai ter que ter matéria específica para o caso 

dele, coisas que sejam necessárias para ele. 

135 Márcia: Eu acho que ela está querendo dizer que existe um limite para inclusão. 

136 Daise: Existe. 

137 Pesquisadora: Quem impõe esse limite? 
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138 Daise: É um caso complicado. 

139 Fred: As dificuldades específicas que ela trouxe. 

140 Pesquisadora: Ela (Daise) acha que são as dificuldades. 

141 Fred: Sim. Tem (trecho inaudível) por causa das dificuldades. 

142 Júlia: Mas se for olhar para dificuldade... Eu tenho uma dificuldade e estou aqui para... 

143 Daise: Não tem (trecho inaudível) condições... 

144 Fred: Vamos fazer o seguinte então: Síndrome de Down não é dificuldade, é (trecho inaudível). 

Dificuldade (trecho inaudível) matemático (trecho inaudível). 

145 Daise: Porque, você acha que um aluno que sempre vai precisar ter um mediador com ele, ele vai 

estar sendo incluído? Igualmente a todos os alunos? 

146 Júlia (conversando com Fred): Independente de ter Síndrome de Down ou não, você pode ser bom 

em português. 

147 Janaína: Não, mas ele não precisa de ferramentas para poder entender? 

148 Pesquisadora: Vamos organizar a discussão. Cada um fala por vez. A pergunta da Daise foi: 

aquele que precisa sempre usar o mediador, vai estar incluído? 

149 Fred: Vai. [Júlia concorda balançando a cabeça positivamente]. 

150 Rodrigo: De acordo com (trecho inaudível). 

151 Janaína: Ele só vai usar outra estratégia: o mediador. 

152 Pesquisadora: Um aluno que sempre precise usar óculos, vai estar incluído? Nem sempre 

lembramos dos óculos, não é? Se você precisar usar a calculadora? 

153 Daise: Beleza. Eu estou falando em relação a conteúdos que ele não vai conseguir aprender 

mesmo. 

154 Pesquisadora: Por isso eu falei que entra na questão do currículo. Quais conteúdos? Eu penso 

que o que temos na como matemática escolar talvez não seja realmente necessário. Então, de 

repente, aquilo que você acha que ... por exemplo, produtos notáveis. Daí você pensa que o aluno, 

com determinada deficiência, nunca vai entender. Então, para que tanta ênfase nesse assunto? 

Para quem não é considerado com nenhuma deficiência, já é dada uma ênfase muito grande para 

álgebra. Então essa questão passa por uma discussão no currículo. 

155 Daise: Eu penso assim: é uma inclusão no sentido do meio ou no sentido do que ele vai aprender? 

156 Márcia: Inclusão intelectual. 

157 Pesquisadora: No sentido do que ele vai aprender. 

158 Daise: Então, ele não vai. Eu imagino. 

159 Pesquisadora: Você imagina que ele não vai (aprender)? Independente do material que você 

disponibilize? 

160 Daise: Eu acho que não. 

161 Cleide: Aquele multiplano, eu achei muito interessante. Eu entrei no site e estava vendo que dá 

para trabalhar tanto com aluno deficiente visual, quanto alunos “normais”. 

162 Pesquisadora: É verdade, Cleide. Posso trazer o multiplano para vocês conhecerem na próxima 

aula. 
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163 Márcia: Mas eu acho que o problema da inclusão é um pouco disso que Daise falou da parte 

intelectual (trecho inaudível), porque cada um tem... às vezes, a pessoa tem deficiência visual e 

ele vai ser muito mais intelectual do que alguém que enxerga. A limitação pode estar em qualquer 

um, mas eu acho que nós, como futuros professores, não estamos preparados para incluir o 

aluno, porque se a gente não pensar, eu e meus colegas, não pensarmos agora uma aula para 

incluir o aluno ou pessoa com deficiência, a gente não vai entender, (trecho inaudível) a gente não 

está preparado. Entendeu? A gente não vai conseguir dar todo o conteúdo que deveria dar. 

164 Pesquisadora: Então, volta na questão do currículo! 

165 Márcia: Porque a gente é obrigado a dar. 

166 Pesquisadora: É claro que a questão da inclusão envolve vários aspectos. Como os temas que 

temos discutido aqui no curso, não vamos conseguir mudar o mundo, mas se conseguirmos mudar 

um pouco lá na nossa sala de aula, um micromundo. Se a gente conseguir mudar ali, já vai ter um 

grande ganho. Sendo uma escola pública, o que eu falo é: Fechou a porta, você é quem manda. 

Por mais que tenha as avaliações regionais ou nacionais. Você pode até sofrer pressão porque 

não vai cumprir o programa estabelecido, mas você tem consciência de que está fazendo o certo. 

De repente aquele conteúdo é importante, então é aquele que você vai dar e, tentar ao máximo, 

torná-lo acessível a todos. Agora, vai ter conteúdos que não serão realmente necessários. Então, 

são questões deste tipo que ocorrem. 

167 Janaína: Você pode decidir sobre os conteúdos, de acordo com a turma também. Numa turma que 

seja mais esperta, posso pular o conteúdo. 

168 Márcia: Mas nem sempre. É impossível numa sala de aula de escola pública, você conseguir isso. 

Mas também tem outra questão: será que deixar de dar alguma coisa (conteúdo), é justo? Porque 

eu acho que quando você tem uma turma com um aluno especial, ele tem que estar incluído ali, 

sim, com certeza. Ele tem que conviver com os outros. Mas ele poderia talvez, isso é difícil na 

realidade do nosso país, ter um reforço depois, umas aulas assim, ele tem que estar ali na turma, 

mas acho que ele tinha que ter um auxílio depois, um extra. Entendeu? Porque se você dá uma 

aula que vai atingir todo mundo, vai ter que ser mais devagar, talvez. Então acaba que você não 

está rendendo nada! 

169 Júlia: Mas eu acho que hoje, todo o professor, nós temos essa concepção: tem que render, porque 

tem que cumprir aquilo. Às vezes não se preocupa tanto, por exemplo, estávamos conversando 

sobre determinado professor, eu até concordo que fica chato ter que voltar naquilo toda hora, mas 

é sinal de que ele não se preocupa em dar o conteúdo. Ele se preocupa com que todo mundo 

entenda muito bem o que ele conseguiu dar. Entendeu? 

170 Márcia: Com certeza o professor tem que se preocupar em dar o conteúdo bem dado, mas se você 

tiver dez coisas para dar e vai dar apenas três ou quatro? 

171 Janaína: (trecho inaudível) 

172 Márcia: Uma coisa que eu vi na escola que estou fazendo estágio, que é muito complicado, 

principalmente nas séries do ensino fundamental: é deixar de dar alguma coisa. Quando você 

chega lá na frente, as crianças ficam perdidas, elas não sabem... (trecho inaudível). 
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173 Fred: Você sabe o que os professores fazem? Eles passam trabalho. É assim que funciona o 

sistema de ensino no Brasil. Eu tenho uma ementa de 10 itens para cumprir, como você falou. 

Preciso dar, pelo menos, cinco muito bem. Os outros cinco eu vou passar trabalho em grupo. 

174 Márcia: Mas eles não aprendem. 

175 Fred: Não aprendem, mas... 

176 Luna: (trecho inaudível) 

177 Fred: Na visão de cima, ele (o professor) cumpriu a ementa. 

178 Júlia: Não importa se foi bem ou não. 

179 Fred: Não importa se foi bem ou não, mas para ele, satisfação pessoal: “Eu fiz o que pude pela 

turma. Passei cinco muito bem. Eles sabem os cincos. Os outros cinco, eu fiz só para arcar com 

as minhas exigências”. Então, a forma didática é essa. Cumpre a ementa? Cumpre, só que quem 

acaba se prejudicando é o aluno. 

180 Márcia: Mas a questão não é: você só cumpre dois, então (trecho inaudível). É claro que temos 

que tentar fazer sempre o melhor, mas também tentar deixar o mínimo para trás. Entendeu? Acho 

que isso que é importante: deixar o mínimo para trás. Talvez uma coisa (um conteúdo), vai dar no 

próximo, por exemplo, tem muita coisa do sexto ano que vai dar no sétimo. Mas a gente tem que 

procurar também eliminar o máximo que pode. 

181 Júlia: Eu concordo com a pesquisadora: o currículo deveria ser revisto. 

182 Daise: Mas, e em relação ao conteúdo do aluno especial? Eu pensei agora sobre o conteúdo para 

o aluno especial: a gente tenta. “Eu vou ver isso, porque? Eu não vou fazer isso ou aquilo?” Mas 

com certeza o caminho que você vai, alguma coisa dessa você vai usar. Mas, e o aluno especial? 

Ele vai até aonde? Ele vai fazer uma faculdade? 

183 Júlia: Tem aluno especial fazendo faculdade aqui. 

184 Daise: Eu estou falando de problema intelectual. 

185 Júlia: Tem aluno com problema intelectual que faz faculdade. 

186 Márcia: Tem uma com Síndrome de Down que se formou em professora e outra que tirou dez no 

TCC e se formou. Depende (trecho inaudível). 

187 Cleide: Eu acho que a família também ajuda bastante. 

188 Daise: Mas é o que estou dizendo. Você não pode deixar de dar um conteúdo, porque você não 

sabe para qual caminho ele vai seguir. Entendeu? Pode ser que ele use, mas pode ser que ele 

não use. 

189 Pesquisadora: Daise, acho que você chegou numa contradição. Primeiro você falou que tem um 

limite e agora você está falando que não sabe onde ele pode chegar. 

190 Daise: Mas eu estou dizendo que não sei se ele vai conseguir a essa parte. Entendeu? Você não 

pode deixar de dar alguma coisa, coisas que são necessárias em certas ocasiões, mas será que 

o aluno especial vai conseguir utilizar aquelas coisas mais para frente, como outro aluno que vai 

conseguir? 

191 Júlia: Mas aí, (trecho inaudível), por exemplo, se professora passar alguma coisa, pode ser que 

eu não consiga atingir o tanto que você conseguiu. 



 

432 
 

192 Fred: A gente não precisa pensar em aluno especial para isso. A gente pode pensar em nós 

mesmos. 

193 Rodrigo: Quando eu estava no estágio, a professora está preocupada em ensinar, por exemplo, 

equação do 1 grau para os alunos para eles continuarem ir para série seguinte. Mas eu vejo os 

alunos com dificuldades nas operações básicas da matemática. Um dia eu tive que substituir a 

professora, e sabe qual o conteúdo que tive que explicar para os alunos? Números decimais. 

Imagine só! 

194 Pesquisadora: Tem essa questão também: o sistema de ensino do jeito que está, os alunos ficam 

defasados em vários conteúdos. Vemos isso no primeiro semestre da faculdade. O primeiro 

período é sempre um tormento, justamente porque o aluno chega, primeiro, com espírito de escola. 

Segundo, tem a questão da defasagem. Mas voltando à questão de quais limites de uma pessoa 

com deficiência. Aqui não estamos discutindo uma solução, mas apontando alguns caminhos, que 

talvez dê certo. Vocês não são pessoas cegas ou com alguma deficiência (trecho inaudível), então 

vocês vão decidir na hora que enfrentarem a situação. Agora, se você colocar que, por ter 

deficiência intelectual, ele não vai chegar nesse limite, você já está excluindo ele. 

195 Daise: Eu estou falando assim, mas não sou eu quem está afirmando isso. É porque a própria 

família já colocou isso. 

196 Pesquisadora: Sim, mas é isso que estou dizendo. Outras pessoas é que vão colocando limite. 

Não é o fato dele ter alguma deficiência, que vai ser determinante para ele chegar ou não a um 

determinado ponto. 

197 Daise: Ele está numa série que, para a família, ele não vai conseguir acompanhar. Então eles 

acham que ele não pode passar de ano, porque ele não vai conseguir acompanhar. Ele não vai 

saber. Mas ele não pode ser reprovado, justamente por conta da deficiência e de uma lei que 

garante isso. 

198 Fred: Ninguém pode ser reprovado até a quarta série. 

199 Daise: Mas o aluno especial não pode. Mas tem isso (da família): “eu não quero que ele passe, 

porque ele não vai acompanhar”, mas também não pode ser reprovado pela lei. 

200 Júlia: Mas quem garante a ela (família) que ele não vai acompanhar? 

201 Pesquisadora: Então, é isso que estamos discutindo. Quem coloca esses limites? 

202 Cleide: Muitas vezes, parece que o aluno está ali na sala, mas não está absorvendo os conteúdos 

igual aos outros. 

203 Márcia: Mas a gente não é preparado para lidar com ela. 

204 Janaína: Mas também não sabemos que tipo de alunos vamos encontrar na sala para poder se 

especializar em alguma deficiência. A gente não sabe. 

205 Pesquisadora: Não tem como se especializar em alguma deficiência. 

206 A discussão continua, mas agora o foco são os pontos principais da teoria de Vygotsky.  
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Apêndice N – Transcrição da Entrevista com os participantes  

 

Cleide, Márcia e Rodrigo 

QUESTÃO 1 

1 Márcia: Nunca me senti. 

2 Cleide: Na parte de geometria eu era muito fraca, principalmente no ensino médio. Quase não vi 

geometria. 

3 Márcia: Eu nunca me senti excluída, mas também no ensino médio eu não tive muito foco nisso. 

Acho que a geometria foi deixada um pouco de lado. 

4 Rodrigo: O que me marcou muito foi que na sétima série foi quando eu comecei a estudar a 

equação do 2 grau e eu lembro que a professora ficou o ano inteiro para ensinar a turma, com 56 

alunos, como eu sou do Rio (de Janeiro), lotada de gente, muitas pessoas tiveram dificuldades. 

Eu lembro que na primeira prova só três alunos tiveram (nota) maior que 50, que era a média. Ou 

seja, 56 alunos com muita dificuldade e na época eu me gabava porque conseguia pegar a fórmula 

e resolver. Só que detalhe: eu só fui descobrir que o gráfico de uma equação do 2 grau é uma 

parábola aqui na faculdade. 

5 Pesquisadora: É porque o foco não estava na interpretação gráfica. 

6 Rodrigo: Ou seja, eu fiz a 8ª série e fiz o ensino médio, e não ... 

 

QUESTÃO 2 

7 Márcia: Eu acho que no ensino médio meu professor não era apto para dar aula. Ele era 

engenheiro e não tinha aquela coisa de ensinar. Ele não era bom professor. Eu estudava, eu 

pagava uma escola particular e fazia aula particular, porque eu queria aprender, porque eu sempre 

gostei muito de matemática. Mas acho que o método dele era o que ele sabia fazer. Acho que ele 

não buscava o conhecimento geral da turma, entendeu? Acho que ele estava preocupado em 

passar o conteúdo. Ele passava as coisas no quadro e explicava do jeito dele. Se você não 

entendesse e pedisse para explicar de novo, raramente ele tentava explicar de outra forma, 

entendeu? Ele passava o conteúdo, usava o livro didático, mas ele não procurava outros artifícios 

para a explicação. 

8 Cleide: O meu era assim também: passava exercício no quadro, usava o livro (didático), passava 

muito exercício, mas não tinha, assim, material concreto pra gente observar como funciona. 

Nunca. 

9 Rodrigo: Assim, no ensino médio, particularmente falando, eu fico até envergonhado, eu tive um 

ensino médio defasado, mas não por causa dos professores pois eles eram bons, mas por causa 

da estrutura que eu não tinha. Por exemplo, na minha época no ensino médio tinha que comprar 

livro e eu não tinha o livro. Mas a professora foi bastante atenciosa e me ajudou bastante, pois eu 

tinha bastante dificuldade, porque não conseguia acompanhar a turma. 

10 Pesquisadora: A sua dificuldade era consequência da falta do livro e porque a professora usava 

muito o livro? 
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11 Rodrigo: Sim. Ela se baseava muito no livro. Por exemplo, eu não tenho nenhum livro do ensino 

médio, eu sempre ficava para trás. 

12 Márcia: Você estudava em escola pública? 

13 Rodrigo: Sim, mas tinha que comprar o livro. Eu terminei o terceiro ano em 2004 e naquela época 

tinha que pagar para ter o livro.  

14 Pesquisadora: Acho que ele tem razão, porque o programa do livro didático deve ter começado 

com o ensino fundamental. 

15 Rodrigo: No fundamental eu fui bem porque eu tinha o apoio do livro e era de graça. Além disso, 

no segundo ano eu morava no bairro Cidade Nova e estudava naquela escola em frente à 

rodoviária, eram ... quilômetros e eu ia a pé e voltava. 

 

QUESTÃO 3 

16 Márcia: Só nessa disciplina mesmo. 

17 Cleide: Só nessa disciplina mesmo e eu, como estou fazendo a disciplina Educação Inclusiva como 

optativa, estou vendo algumas coisas. Fora isso, do currículo mesmo, nada. 

18 Rodrigo: A única coisa que tenho para ressaltar, por exemplo, a disciplina da senhora foi a única 

que levantou essa questão de trabalhar com pessoas com necessidades especiais. Eu estava até 

comentando com um colega: quando você sair daqui, você está preparado para atuar como 

professor? E nós começamos conversar sobre dar aula para pessoas com necessidades especiais 

e, aqui em Pádua você encontrar, então eu estava comentando desse nível de afinidade e da 

experiência que eu tenho aqui (na disciplina), conhecendo esse lado. Eu até comentei que tem 

professor que sabe muito, mas o que adianta ele saber muito, se ele não sabe passar para outra 

pessoa? 

 

QUESTÃO 4 

19 Rodrigo: Eu vejo como... é realmente trazer o aluno para que ele consiga participar das atividades 

de ensino e não se sentir diferenciado em relação aos outros, seja qual for a sua dificuldade, a sua 

necessidade especial. Essa é a questão, por exemplo, ensinar equação do 2 grau para o aluno. 

Como ensinar esse conteúdo para um aluno vidente e para um aluno cego? E como fazer esse 

aluno, apesar da sua necessidade especial, não se sentir desfavorecido em relação ao aluno 

vidente? Então, para mim, Educação Inclusiva é para atender as duas pessoas, isenta de 

diferença. 

20 Márcia: Eu acho que é você conseguir fazer com que o aluno que tenha necessidade especial, 

independente de qual seja, faça parte daquele círculo também de conhecimento, não só ele está 

ali socialmente incluído, mas acho que inclusão é muito mais do que social, é você dar, de uma 

certa forma, ajudar o aluno a ser mais capaz ainda de atingir o objetivo ou aprender alguma coisa. 

21 Cleide: Garantir o acesso e permanência na escola também. Porque não adianta o aluno estar lá 

(na escola), mas ele não aprender. 
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22 Pesquisadora: Nesse caso, nem precisa pensar em necessidades especiais. Se tiver alguma 

dificuldade... Porque eu acho que o grande erro ou o grande problema hoje em dia da educação 

é essa questão que você colocou, é manter o aluno na escola. 

23 Cleide: Com certeza. Às vezes um aluno está lá (na escola), mas ele não está aprendendo com 

os outros. 

24 Pesquisadora: A escola não tem sido muito atrativa ultimamente. 

25 Márcia: Eu acho que o problema não é só na escola, não. Eu acho que o problema vem de casa 

também. Porque a criança já chega na escola desestimulada, o professor estimula o aluno, porque 

ele já está cansado daquilo tudo e ganha muito mal também, isso influencia muito... 

26 Pesquisadora: Temos muitas variáveis neste problema. 

 

QUESTÃO 5 

27 Cleide: Achei as atividades bem interessantes para poder pensar nas formas de trabalhar com o 

aluno deficiente e vi que não é tão fácil assim. 

28 Pesquisadora: Mas é impossível? 

29 Cleide: Impossível não é, mas a gente tem que estar sempre buscando métodos e tentar, porque 

não é fácil. Imagina uma sala com 40 alunos, você conseguir criar atividade que vai envolver todos 

ao mesmo tempo, sem excluir um ou outro? Mas é possível. A gente fez várias atividades que dá 

para usar. 

30 Márcia: Aprendi novos conceitos, tipo simetria, translação. São coisas que ficam meio... a gente 

sabe o que é, mas como mostrar (esses conceitos). Eu aprendi como mostrar e a lidar com a 

inclusão, pensar talvez em como o aluno pensaria. Acho que isso foi uma coisa que a gente fez 

muito aqui: pensar em outras formas para passar o conhecimento. 

31 Rodrigo: Duas coisas me marcaram bastante. A primeira: a oportunidade de usar a necessidade 

especial do aluno para ensinar o conteúdo e a importância de você saber de várias formas como 

abordar aquele assunto, como mostrar de várias maneiras diferentes o assunto ao aluno, seja ele 

vidente ou com necessidade especial. 

 

QUESTÃO 6 

32 Márcia: Era uma coisa que eu estava conversando. Eu acho que é muito legal usar o GeoGebra, 

mas, na nossa realidade, o GeoGebra não se enquadra muito, porque as escolas não têm 

computadores ou são de difícil acesso. Então eu acho que sim, eu aprendi translação, rotação, 

simetria, e (esses conceitos) vão me ajudar muito. Mas eu senti falta atividades que ... não em 

relação à inclusão, mas de fazer coisas que eu vou poder usar tanto numa escola que ... podendo 

usar em qualquer tipo de escola, entendeu? Quer dizer, mais materiais concretos, que sirva para 

qualquer lugar. O GeoGebra é muito maneiro, a proposta é muito legal. Eu gostei de aprender 

mais a mexer nele, porque eu consegui aprender a manipular as ferramentas, mas pra gente 

ensinar, na realidade atual, eu acho que talvez a gente não consiga muito usar. Se eu for para 

uma escola informatizada, legal, dá para usar bastante, mas na realidade não dá, entendeu? 

33 Cleide: As atividades concretas que trabalhamos foram interessantes, por exemplo, o Tangram. 
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34 Márcia: Eu acho também, só mais uma coisa, que... eu não li a ementa, eu não sei como funciona 

(a disciplina), mas eu achava, a visão que eu tinha da disciplina era métodos de se ensinar 

geometria. Daí, a gente mexeu com o GeoGebra, mas e de modo concreto, sem o GeoGebra. 

Quais métodos eu poderia utilizar? Acho que isso ficou uma dúvida. Métodos diferentes para 

ensinar a mesma coisa. 

35 Rodrigo: Eu queria levantar, como disse anteriormente, a oportunidade de abordar, de várias 

formas, determinado assunto e a importância de usar a tecnologia. Por exemplo, existem 204 

milhões de brasileiros e 208 milhões de celulares no Brasil. Ou seja, todo mundo tem um celular 

e existem vários programas nos celulares que poderiam, não só o GeoGebra, que poderiam ser 

usadas como ferramentas alternativas para poder ensinar a geometria. E fora que essas atividades 

com o Tangram e fora outras ideias de se trabalhar geometria com os alunos, ou seja, expandiu a 

visão. 

36 Cleide: Estes sólidos são muito legais (referindo-se aos sólidos geométricos expostos na sala onde 

ocorreu a entrevista). 

37 Márcia: Isso eu acho bem legal. A gente poderia ter feito mais. Agora quando você for dar de novo 

(a disciplina) ... 

38 Cleide: Esses sólidos que a Daise trouxe... 

39 Márcia: Eu acho que o GeoGebra deve ser utilizado, sim, porque usar no momento para mostrar 

como funciona... 

40 Cleide: A gente consegue visualizar muito melhor com o GeoGebra. Eu acho. 

41 Márcia: Mas eu acho que a gente perdeu muito tempo mexendo no GeoGebra. Porque pra gente 

não era novidade, mas não tínhamos muita prática, então a gente ficou muito agarrado naquilo. 

Talvez o GeoGebra poderia ser um... ao invés de dar 20 atividades, daria umas três e fazer mais 

coisas concretas em sala de aula. Os alunos trazendo atividades, como a gente fez, mostrando 

como pensaram e trocando ideias de trabalho. Mas a parte do trabalho com o GeoGebra ser mais 

um extra de cada tópico. A gente ficou muito tempo. A gente ficou enrolado porque não sabíamos 

muito lidar com aquilo, então demorou bastante. 

42 Cleide: Aquelas questões de simetria, (na verdade) todas essas de simetria, rotação, translação 

demorou bastante tempo. A gente já tinha um pouco de dificuldade. 

 

QUESTÃO 7 

43 Pesquisadora: Mas essas atividades seriam atividades que vocês fariam? Poderiam aplicar em 

sala de aula? Não só aquelas que usamos o GeoGebra, mas as outras também. 

44 Márcia: Sim, todos esses temas. 

45 Cleide: Sim. Essa (atividade) da homotetia. 

46 Márcia: A (atividade) da homotetia foi muito legal. Todas as atividades foram legais. Acho que 

daria para encaixar, com certeza. 

47 Cleide: Porque essa (atividade) da homotetia também daria para trabalhar com (aluno) vidente. 

48 Rodrigo: Isso que eu ia falar agora. Essa atividade, por exemplo, pode ser trabalhada numa sala 

de aula, mesmo que não tenha aluno com necessidades especiais. 
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49 Márcia: É isso que eu estou falando. A gente com o concreto pode trabalhar numa escola com 

recursos, numa escola sem recursos e o material concreto você também pode trabalhar com aluno 

deficiente. Então é uma coisa que serve para tudo, não discrimina ninguém. O GeoGebra exclui o 

aluno com deficiência visual. 

50 Rodrigo: Não precisa de recursos para você trabalhar isso com o aluno, não tanto recurso. 

51 Márcia: Você não gasta muito. 

 

QUESTÃO 8  

52 Cleide: Acho que cada aluno aprende de uma forma. Cada um tem seu jeito de aprender. Um acha 

melhor de uma forma, outro acha de outra. 

53 Rodrigo: Eu estou escrevendo o meu TCC. Tem aluno que lê o livro e consegue acompanhar o 

assunto e aprender. Tem outro aluno que, além do apoio do livro, precisa que um professor que 

vá ao quadro e explique o assunto. E tem aluno que, mesmo com o apoio do livro e do professor 

no quadro, tem dificuldade para aprender. É aí que entra o uso das ferramentas tecnológicas para 

ele aprender. Pode usar o computador ou mesmo o celular para ele poder aprender o conteúdo. 

Ou seja, quanto mais diversificado for a forma, mais fácil do aluno aprender. Inclusive tem um 

autor (o nome não está audível) que diz que quanto mais diversificada for a forma do professor 

abordar o assunto, mais fácil ou maior vai ser a possibilidade dele obter maior ou de atingir maior 

número de alunos numa sala de aula. 

54 Pesquisadora: Vocês concordam? 

55 Márcia: Eu acho o uso das ferramentas tecnológicas que ele falou, é legal. Mas o aluno não tem 

maturidade para usar a tecnologia. Porque, por exemplo, você bota (o aluno) no computador para 

usar um programa, não pode ter acesso à internet nesse computador, se não ele vai entrar nas 

redes sociais. Mas eu acho que o computador é uma ótima ferramenta. Eu acho que falta também 

muito é toda a escola ter um projeto de reforço entre os alunos mesmo. As crianças poderiam ter 

mais oportunidade de ajudar um ao outro. É aquela questão da linguagem. É tudo tão corrido, o 

professor às vezes é obrigado a fazer aquilo, principalmente na escola particular, que as crianças 

esquecem... ali é a oportunidade de compartilhar, aprender a se comunicar de outras formas. Acho 

que falta muito isso também. O individualismo na sala de aula existe muito. Seria legal o reforço. 

56 Pesquisadora: O que Rodrigo colocou é muito interessante. A gente colocar várias ferramentas, 

pensar em outras ferramentas, porque são caminhos diferentes que cada um pode trilhar. É claro 

que isso talvez seja difícil de alcançarmos, mas é algo que temos que ter em mente. Tentar trazer 

o máximo de ferramentas ou traçar vários caminhos, porque cada um vai percorrer um caminho 

diferente, dependendo da sua estrutura, não só física como cognitiva. 

 

QUESTÃO 9 

57 Márcia: Eu acho que antes a gente aprendia, porque de certa forma a gente era, de certa forma, 

obrigado aprender. A gente estudava para fazer a prova, pra gente passar e se fica alguma coisa, 

ótimo. Mas depois que eu escolhi fazer matemática, eu não tenho que só aprender para mim, eu 

tenho que aprender para o outro também para poder ensinar. Eu acho que eu querer ser 
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professora de matemática, talvez me fez querer pesquisar mais, conhecer mais, observar mais, 

para ensinar melhor. 

58 Rodrigo: Tem coisa que eu achava (trecho inaudível), mas perdoem-me, agora eu pergunto: para 

que eu fazia equação do 2 grau? Para que eu resolvia? Na sétima série, o ano inteiro, só foi isso. 

O professor passava os exercícios e a gente jogava na fórmula. Mais nada. Agora eu acho 

importante você não só conhecer o conteúdo, mas também a aplicabilidade do conteúdo e depois 

mostrar para os alunos que você não resolve aquilo à toa. Ou seja, tem uma prática, tem uma 

aplicabilidade atual. Por exemplo, eu fiz (a disciplina) Modelagem Matemática e no relatório e eu 

destaquei a importância de você trabalhar a aplicabilidade daquilo (conteúdo), dentro do cotidiano 

do aluno. Ou seja, mostrar a importância para vida dele. Por exemplo, no estágio eu fiz questão 

de colocar para os alunos: “Vocês estão vendo esse celular? Vocês sabiam que ele só existe por 

causa da matemática?” Tem muitos alunos que reclamam dizendo que a matemática é (trecho 

inaudível) e eu fiz questão de mostrar isso. O computador que você tem, a bicicleta que você anda, 

existem por causa da matemática. 

59 Cleide: Na escola, parece que a gente estuda aquilo (determinado conteúdo), mas a gente não 

sabe a utilidade (trecho inaudível). Agora eu acho que a gente deve ter uma preocupação maior 

quando a gente estiver explicando para o aluno, para que ele tenha o entendimento o porquê 

daquilo, de onde aquilo vem. Porque muitas vezes, na escola, parece que jogam a fórmula e 

pronto. Tudo bem que na escola a gente não vai aprender a demonstrar a fórmula, mas pelo menos 

o contexto de como aquilo surgiu, entendeu? 

 

QUESTÃO 10 

60 Cleide: Apesar de ter tido feito uns estágios meio... mas não deu para desistir, não. Eu pretendo 

ser uma boa professora ou tentar e acredito que vai dar tudo certo. 

61 Márcia: Também penso em ser uma boa professora. Eu tive exemplos de professores que eu não 

quero ser. Então isso já é ótimo. Eu quero (trecho inaudível), mesmo que eu fique chateada depois. 

Acho que a gente tem que começar com o pé direito e tentar fazer diferente e melhor, levar para 

sala de aula jogos... Isso não aconteceu comigo. Talvez se tivesse acontecido eu teria aprendido 

muito mais e os meus colegas também. Tem que tentar fazer a diferença. Agora se não der certo 

essa diferença, aí paciência. Mas eu acho que a gente tem que começar ou pensar diferente. Tem 

gente que fica na cabeça: “Poxa! Falaram esse (trecho inaudível) é horrível” ou “Poxa! Ser 

professor... ainda bem que passei no concurso. Agora faço o que eu quiser e o resto que se 

exploda!” Não. Eu quero abraçar a causa. Eu quero, pelo menos, começar tentando fazer diferente. 

62 Rodrigo: Eu também penso isso. Por exemplo, pegar ou aprender com aquilo que eu acho que 

não deu certo na minha vida como estudante e fazer diferente, tentar inovar, para ver se (eu 

consigo) suprir as necessidades ou aquelas dificuldades que ficaram pelo meio do caminho, 

principalmente, na hora de trabalhar com os alunos, seja numa turma grande ou numa turma 

pequena, (pensar): “O que eu posso fazer? O que poderia ser diferente (do que foi) na minha 

época e que pode ser diferente agora?” É buscar essas soluções. Se bem que, a falta de 
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estrutura... Como o comentário que ouvi de um professor: “Muitas vezes você quer fazer, mas os 

outros colegas não querem também fazer ou a escola não está mobilizada para fazer”. 

63 Cleide: Eu acho também que o professor tem que ter um olhar investigativo do aluno. Observar a 

vida do aluno e não chegar e julgar o aluno: “Esse aluno não quer nada na vida”. Talvez aquele 

aluno está passando por algum problema, alguma fase na vida... 

64 Márcia: Eu acho complicado você tentar se envolver com os problemas do aluno. Eu acho que 

você não tem que conhecer a vida do aluno, falando: “Meu amorzinho, o que está acontecendo na 

sua casa?”. Eu acho que tem casos que são extremos, mas eu acho que você tem que tentar 

conhecer o aluno ali na escola, primeiro, ver quais as dificuldades dele, porque às vezes, mesmo 

que tenha problema de casa, nem sempre é o professor quem vai resolver. Você pode pedir um 

auxílio à coordenadora. 

65 Pesquisadora: Eu penso que a questão que a Cleide trouxe não tem a ver com o professor resolver 

o problema, mas perceber que existe um problema que está afetando seu desenvolvimento 

cognitivo. O professor deve estar atento a esses problemas para que possa acionar alguém que 

vai resolver ou tratar desse problema. Outra questão é que o envolvimento com o aluno pode fazer 

com que ele passe a gostar da matemática porque gosta de você. 

 

Fred, Luna e Janaína 

QUESTÃO 1 

66 Janaína: Talvez eu me sentia (excluída) nas partes que eu não entendia a matéria e quando o 

professor não se importava muito com isso e se preocupou mais com geral (da turma). Em relação 

à geometria, nas partes que eu entendia, prosseguia bem, mas nas partes que eu tinha dificuldade 

ou não sabia resolver e não tinha ninguém para me ajudar, estava sozinha, era muito difícil. 

67 Fred: Desde pequeno, meu pai me incentivou muito na área de matemática, porque (trecho 

inaudível). Então eu cresci gostando de matemática, diferente de hoje. Aí, eu nunca me senti 

excluído com relação à matemática, mas no que tange a geometria, eu não tive geometria no 

ensino fundamental, exceto no 9º ano, e no ensino médio, eu só tive geometria a partir do 2 ano, 

porque no 1 ano era o (trecho inaudível) e não tinha isso. Aí, eu mudei para formação geral e 

estudei geometria no 2 ano. Era uma nota complementar à nota de matemática. Matemática tinha 

peso 6, geometria tinha peso 4, você somava e ficava com a média mais que 5. Mas eram 

professores separados. E no 3 ano começou a parte de trigonometria, foi aonde eu desisti de 

matemática, porque era terrível. Trabalhar com trigonometria é horrível. 

68 Janaína: Eu acho que essa é a parte pior da geometria. Porque a gente já está com uma certa 

defasagem na geometria “simples”, digamos assim. Porque às vezes no 1 (ano) ou no (ensino) 

fundamental e médio, você já não está muito bem em geometria, aí você chega no 3 (ano) e tem 

que saber trigonometria. Vem aquelas noções de radiano e você fica perdido. Aí, a situação 

complica mais ainda. 

69 Fred: O problema de trigonometria no ensino médio são os ditos “mestres” não se preocupam em 

ensinar os porquês daquilo. Ele começa a passar a ementa, ele te ajuda com fórmulas, que vão 
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fazer você chegar a um resultado para você chegar à aprovação, mas se você pergunta os 

porquês, raramente eles são esclarecidos. Então você acaba tomando desgosto por aquilo, uma 

aversão a trigonometria. 

70 Luna: Eu também não tive geometria no fundamental, somente em uma série que não lembro qual 

foi, mas no ensino médio foi só no 3 ano e eu odiava. Tanto que eu entrei aqui e já dei de cara 

com duas (disciplinas de) geometria e eu tive muita dificuldade, principalmente (na disciplina) 

Geometria Elementar e a (trecho inaudível) que eu não tinha visto muito e eu sempre gostei da 

matemática, mas não gostava de geometria. Eu acho que até por causa disso, nós acabamos 

sendo excluídos por não ter aula de geometria, porque minha turma passou muito tempo sem aula 

de geometria. Então nós fomos excluídos. 

 

QUESTÃO 2 

71 Fred: Eu tive os melhores professores que você pode imaginar na primeira parte do ensino 

fundamental, porque eu estudei em colégio particular até 4ª série. Os professores eram os 

melhores possíveis, eles tentavam sempre ajudar o aluno. Se você não soubesse alguma coisa, 

o professor deixava de ir para casa, comia alguma coisa no colégio para poder ficar explicando o 

que você não entendia. Eu senti grande diferença quando fui para escola público e o ensino público 

era muito diferente. Eu estava na 5ª série e estava vendo matéria que era da 3ª série. Então eu 

fiquei muito à toa na 5ª série, reclamei com o professor e comecei a estudar em casa sozinho. O 

professor falou que não podia puxar a matéria porque tinham outros alunos. Então, de certo modo, 

eu fui excluído, mas porque que eu sempre estava (trecho inaudível). Mas o que ele não queria 

fazer era excluir os outros alunos, então eu acho que ele teve uma postura correta. Na 8ª série, 

eu tive um professor de matemática gago que não tinha pudor algum e ele desrespeitava os 

alunos. Então ele não estava nem aí se o aluno tinha dúvida ou se tinha alguma deficiência, não 

física, mas deficiência (trecho inaudível) na sala de aula. Ele simplesmente passava o conteúdo. 

Já no ensino médio eu tive o melhor professor de matemática que você pode encontrar no mundo 

e é por causa dele que eu estou aqui. Ele é meu exemplo. Ele não sossegava enquanto a turma 

inteira não tivesse com o olhar de quem entendeu a matéria. Não falar se entendeu a matéria, mas 

ele prestava atenção no seu tom de voz, no seu olhar e via se realmente você entendeu. Mas a 

maioria da turma tirava nota baixa, porque as provas dele eram difíceis. Só o professor que era 

gago que não se importava muito. 

72 Luna: No ensino fundamental, eu acredito que era uma questão só de quantidade mesmo. Era 

fácil de passar, praticamente todo mundo passava com nota boa, mas era pura memorização, não 

tinha qualidade nenhuma. Mas o professor era bom, era legal com a turma. Eu acredito que ele 

poderia tirar mais da turma, se ele quisesse, mas ele não estava muito a fim de ter muito trabalho. 

Já no ensino médio, principalmente no 3 ano, eu via que a professora até se preocupava muito 

em tentar suprir as necessidades dos alunos, principalmente dos alunos que tinham muita 

dificuldade. Mas o aluno não estava com muita vontade também e a metodologia dela era muito 

fraca, gerava muito tumulto em sala de aula. Então, até aquele aluno que tinha algum interesse 

em aprender, ele não conseguia por causa disso. Então via ela bastante confusa, mas ela tentava 
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incluir eles o máximo possível. Mas devido à atitude dela mesma em sala de aula como professora, 

foi gerando isso até ela perder o controle. Então acabou que ela não conseguiu atingir o que ela 

esperava. 

73 Janaína: No meu caso, eu estudei até a 8ª série no (colégio) particular. Então eu tive, que eu me 

lembre, dois professores. Um era homem e outro era mulher. A mulher, diziam os alunos, que ela 

tinha uma certa dificuldade quando transmitia ou ensinava geometria, porque às vezes ela dizia 

que não estava enxergando alguma coisa (do conteúdo). Então, os alunos ficavam com certo 

receio se a questão estava certa ou não, pois a professora não tinha certeza também. E, de certa 

forma, isso fazia com que os alunos não se interessassem muito pela geometria ou não achavam 

a geometria importante. Já no ensino médio, foi muito pouco que eu tive (geometria), só no 3 ano 

com mais força, então, como foi junto com a matemática e foi à noite, porque eu fazia pré-vestibular 

de manhã, o professor passava o conteúdo, era um método mais técnico mesmo: “A fórmula é 

essa, vocês têm que resolver, o problema é esse, aplica a fórmula e acha o resultado”. Era mais 

assim. 

 

QUESTÃO 3 

74 Janaína: Só nessa disciplina que a gente está vendo agora, eu particularmente. 

75 Fred: Com três professoras. Uma foi a disciplina “Psicologia da Educação” e a outra eu não lembro. 

E com uma professora durante um bate-papo no corredor. 

76 Luna: Acho que disciplina em si, que eu lembre não. Mas no projeto que eu fui bolsista de 

Etnomatemática, a gente usava muito isso. Usar jogos e materiais diferentes para ensinar os 

alunos, para despertar a motivação deles. Agora disciplina, só essa mesma. 

 

QUESTÃO 4 

77 Janaína: Eu acredito que seja uma forma de você ensinar, no nosso caso, a geometria ou a 

matemática, que utilize métodos, talvez não os mesmos para todos os alunos, mas que façam com 

que todos venham aprender aquele conteúdo. 

78 Fred: Educação Inclusiva, no meu ponto de vista, é quando o professor tem um objetivo naquele 

momento e não importa quais meios ele utilize, para quais diferenças sejam apresentadas, a 

diversidade, ele vai conseguir chegar naquele objetivo. Se o aluno é bagunceiro, se ele tem um 

déficit de atenção ou se o aluno é cego ou se o aluno é surdo, ele (o professor) vai ter que achar 

um jeito de conseguir passar aquele conceito para ele, que (trecho inaudível), para quando ele for 

avaliar o grupo, ele consiga avaliar como um todo, de igual para igual, onde ele tenha certeza de 

que todo mundo entendeu o conceito. Não é ter que fornecer uma ou duas questões a menos na 

prova porque aquele aluno entendeu menos. Acho que isso é a parte da inclusão. 

79 Luna: Em primeiro lugar, Educação Inclusiva deve-se haver o respeito ao conhecimento que o 

aluno tem, porque o que a gente vê nas salas onde tem alunos com deficiência ou que são 

diferentes, é usado um método para ensinar e pronto. Eu acredito que numa sala, se você quer 

que haja Educação Inclusiva, você tem que primeiro dar voz ao conhecimento do aluno. O que eu 

vejo é que aquele método que eu ensinei a ele, eu acho que é o correto, ele vai me dar o retorno 
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dessa forma. Muitas vezes ele sabe fazer, só que ele vai encontrar outro caminho para fazer aquilo. 

Então eu acho que para haver Educação Inclusiva ou na Educação Inclusiva que tem ter atenção 

neste ponto. O professor ficar mais atento no que o aluno tem a oferecer primeiro, para tentar 

depois ajudar a ele. 

80 Fred: Por exemplo, se você está ensinando área e volume de um prisma para uma turma onde 

tem um aluno cego, você vai precisar de sólido para ele conceituar bem o que você está querendo. 

Mas na hora da prova, você não vai poder deixar ele usar o sólido, mas como ele vai fazer? Se 

ele souber o conceito, você pode simplesmente fazer uma prova oral com ele, para isso ele 

entendeu o conceito. Os outros farão prova escrita ou não, mas eu não vou fornecer uma 

ferramenta extra a ele só porque ele é cego. Eu forneci na hora do aprendizado. 

81 Pesquisadora: Ou ao contrário, você fornece a ferramenta para todos. E faz uma questão que não 

seja tão óbvia quando você tem a ferramenta. 

82 Janaína: Até porque se fizesse só com ele, estaria excluindo os demais. 

83 Pesquisadora: Daí, o trabalho passa a ser do professor que terá que elaborar uma questão para 

o uso da ferramenta. 

 

QUESTÃO 5 

84 Fred: Eu aprendi que a gente tem que se adaptar, a gente tem que estar apto em tudo, o tempo 

todo; a gente tem que estar com tempo para esclarecer as coisas. Porque nós somos professores, 

então se a gente está no corredor do colégio, indo para sala dos professores, e um aluno te para, 

você tem que ter tempo para lidar com aquele aluno. Porque você é o meu mestre, você é o meu 

tutor. Então você tem que ser ou você é uma figura onde a criança vai se espelhar, onde o 

adolescente vai se espelhar. Então se você for rude, for grosseiro, for isso ou aquilo, a criança 

pode tomar isso para ela também. Então eu aprendi aqui a respeitar o espaço do próximo e a 

diferença do próximo. Aprendi também a ouvir um pouco mais, nos debates que a gente teve na 

sala de aula. Apesar das opiniões diversas, graças a cultura de cada um, principalmente a Daise 

que vinha sempre com questões complicadas de serem tratadas em sala de aula. Então a principal 

coisa que eu aprendi, que eu absorvi do curso, foi respeitar o momento de fala do próximo e o 

espaço do próximo e tentar entender aquilo, não simplesmente ouvir. Escutar, refletir sobre aquilo 

e problematizar. 

85 Janaína: Eu aprendi que a gente aprende muito com as experiências do outro, que você se 

surpreende. E que a gente não precisa ter medo da geometria, que ela não é uma coisa de 10 ou 

20 cabeças, como a gente tem com cálculo também. Hoje em dia eu sou mais tranquila em relação 

ao cálculo também. Se a gente se dedicar, se esforçar e ter um professor que, de certa forma, 

incentive e mostre o lado “bom” e que tire essa visão ruim que a gente tem da geometria ou da 

matemática, faz com que tenha um resultado positivo. Talvez o aluno não passe a amar a 

geometria, mas aquele rancor que ele tem pela geometria vai acabar. Daí ele vai ter um olhar 

diferenciado para aquilo. Então eu acho que isso é importante. 

86 Luna: Eu aprendi que a gente tem que ter certeza do que a gente gosta. Porque se eu estou me 

formando para ser uma educadora, que é uma coisa que eu faço, eu tenho que ter consciência 
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que tenho que me dedicar a isso. E como professora não abaixar a cabeça e aceitar tudo, me 

acomodar com as coisas que vão vir pela frente, porque eu vou me deparar com alunos que vão 

se espelhar no professor, como Fred disse, e o professor tem que respeitar o aluno, o 

conhecimento que ele tem. Não é porque você é professor, que você sabe tudo. E você tem que 

ter a humildade de saber que você também vai aprender com o seu aluno. E eu acho que o 

principal é isso: não se acomodar quando a gente chegar lá e procurar sempre fazer algo que 

possa ajudar eles. Não só na questão de incluir o aluno com algum tipo de deficiência física, mas 

principalmente tem muitos alunos com deficiência na matemática. Então eu acho que isso é o 

principal. 

 

QUESTÃO 6 

87 Janaína: Eu acho que sim. Porque nessa disciplina a gente usou métodos diferenciados, 

construção de objetos, sólidos, pesquisamos atividades que envolvessem o conteúdo. Isso já vai 

fazer com que a gente não fique só naquilo: “tem que aplicar essa fórmula. Tem que dar esse 

assunto. Vou escrever no quadro, isso é isso e acabou, e vocês resolvem”. Acho que já vai 

começar por aí, porque a gente vai ter que pensar em outro meio de fazer, uma forma talvez mais 

criativa, uma forma que seja mais extrovertida, que faça com eles (os alunos) aprendam de uma 

maneira mais fácil e brincando, talvez, de uma maneira mais descontraída. 

88 Fred: Sim. Na sala de aula, a gente tem o conteúdo programático da disciplina, por exemplo, tenho 

que explicar o triângulo. E tem um aluno que não entendeu. Então você vai tentar mudar o modo 

que você explicou, você vai tentar, tentar, tentar, até a hora que ele aprender. Se ele não aprender, 

você tem um defeito, você tem um problema. E a matemática (trecho inaudível). Então, você 

precisa ensinar ele de alguma forma aquela criatura. O que o curso vai me dar nessa ocasião é 

não só escutar na fala do aluno “não entendi o que você explicou”, mas se guiar (trecho inaudível). 

Não o que você não entendeu, mas o porquê você não entendeu. É tentar ouvir o aluno, como 

falei, respeitar o que o outro tem a dizer. Então, você vai buscar o que o aluno entendeu da questão 

e tentar mostrar que o conceito que o aluno está construindo em mente está errado. Então, essa 

parte do ouvir, problematizar, refletir e tentar explicar o conceito. 

89 Luna: Eu mudei muito. Eu acredito que a minha visão quando eu entrei, era completamente 

diferente de hoje. Eu estou saindo com uma visão muito diferente de quando eu entrei. Diria até 

para mim como aluna e eu vou tentar levar isso para os meus alunos. Principalmente, na 

construção dos materiais, e você não se prender apenas ao conteúdo. Eu sei que na prática isso 

é muito difícil, porque tem a questão do currículo que você tem que cumprir. Mas eu acho que com 

dedicação, o professor vai arrumar tempo de preparar, se realmente ele gosta do que faz, ele vai 

procurar fazer um material diferente, para tentar atingir isso com os alunos, para aqueles que não 

tem facilidade de entender logo de primeira. 

90 Janaína: Isso acaba sendo uma característica que fica marcante tanto no professor quanto nos 

alunos que ele teve durante esse período que ele aplicou. Porque o professor que se preocupa 

em apresentar de maneira diferente determinado conteúdo, ele acaba sendo o professor que fica 

como referencial para aqueles alunos. Então, os alunos reconhecem a importância que o professor 
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dá a eles e acabam tendo uma visão diferenciada daquele professor e, às vezes, passa até a 

gostar daquela disciplina por causa do professor. Então o professor nesse ponto também tem uma 

influência muito grande sobre a turma e, às vezes, ele não percebe. A atitude dele vai refletir na 

turma também e vai refletir na dedicação que eles vão ter por conta disso. 

91 Luna: Nas minhas turmas, eu tive ótimos professores, pelo menos de matemática, e eles sempre 

procuravam fazer algo diferente para sair da rotina, de chegar... O aluno já tem uma aversão assim 

“hoje é aula de matemática”. Então ela levava a gente para sala de vídeo, ela usava o computador, 

ela utilizava materiais diferentes, às vezes, não sempre, é claro. Mas quando ela percebia que os 

alunos estavam perdendo o interesse, ela vinha com algo diferente. Aí pronto. Ela conseguia 

atenção de novo para aquilo. 

 

QUESTÃO 7 

92 Janaína: Acho que boa parte. 

93 Luna: Todas. Todas são válidas. 

94 Fred: Não. Nem todas. Porque... 

95 Luna: Eu acho que algumas precisam de algumas modificações. É claro. Dependendo do tipo de 

deficiência que você vai encontrar. Nós mesmos, quando desenvolvemos o trabalho, a gente 

precisa melhorar muita coisa, como os colegas apontaram. 

96 Janaína: Depende da turma, dos alunos que você vai ter, de todo esse contexto, mas boa parte 

dá para aproveitar ou pode pelo menos pegar a ideia, sugerir e fazer com que os alunos mesmo 

construam. 

97 Fred: Vamos sair um pouco do sonho (trecho inaudível). Nem todos. Porque? O professor é um 

ser humano, tem família, ele tem que ter tempo para ficar com a esposa, tem que ter tempo para 

se programar, ele tem que ter tempo para cumprir a ementa, ele tem que ter tempo para poder 

produzir atividades, ele tem que ter tempo para poder aplicar as atividades. Então não dá para 

usar tudo o que a gente criou aqui, em algum determinado momento. Uma coisa ou outra que é 

de mais fácil confecção, não precisa confeccionar para turma toda, dá para fazer. 

98 Janaína: Mas a gente pode introduzir a ideia, tipo as coisas do GeoGebra. A gente pode 

demonstrar um determinado assunto que a gente for trabalhar e falar: “Esse programa será 

utilizado para isso e isso. Se vocês tiverem mais interesse, podem me procurar que eu posso 

explicar”. Porque não é tão difícil. 

99 Fred: Por isso eu falei que precisa ter disponibilidade, pois se o aluno te procurar, será no momento 

fora da sala de aula. 

100 Janaína: Mas, às vezes, o professor fica à toa na escola. 

101 Fred: Às vezes, mas não sempre. Vamos supor que você vai aplicar o GeoGebra (trecho 

inaudível), você não consegue fazer isso numa turma para todos os alunos, porque não tem 

computador para todos. Hoje em dia, você não tem, pelo menos, não no Brasil. Se você for 

construir sólidos, você consegue. Porque? Porque a matéria prima do material que você precisa é 

de mais fácil acesso. Você pode disponibilizar, por exemplo, para turma fazer como atividade, você 

dá as instruções. Eles confeccionam e depois trabalham em cima daquilo, com as coisas que o 
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aluno percebeu. Agora, o GeoGebra precisa de um computador, ou seja, um material mais 

sofisticado para trabalhar aquilo e você sozinho não consegue supervisionar uma turma inteira. 

Então tem certas coisas que a gente não consegue fazer. Tem certas coisas que a gente 

consegue. 

102 Janaína: É mais a demonstração. Por exemplo, você leva o computador, o seu talvez. Talvez tenha 

na escola um Datashow... 

103 Fred: Mas a pesquisadora perguntou se daria para utilizar na sala de aula o que fizemos aqui. 

Você não fez aqui só a parte da teoria. Ela não deu só a teoria, ela trabalhou com a gente. Então, 

se for ao pé da letra, trabalhar com a turma... 

104 Janaína: Mas, teoricamente, os alunos teriam também aula de informática. Então poderia unir uma 

coisa à outra. Pegar um tempo da aula de matemática ou geometria e um tempo do professor de 

informática, um ceder um dia e outro, ceder em outro dia, e fazer uma mudança. Não sei. Acaba 

incluindo nas duas coisas. 

105 Fred: Dá para fazer, mas depende da disponibilidade um do outro. 

106 Luna: Tudo depende do colégio, do local, dos professores... 

107 Fred: Por isso que eu falei que nem todas as atividades podem ser aplicadas. 

108 Janaína: Mas eu acho que todas podemos tentar, pelo menos.   

 

QUESTÃO 8 

109 Fred: Não. Um aluno que vem do campo é diferente de um aluno que vem da cidade. A realidade 

deles é outra, a cultura deles é outra, problematização deles é diferente. Se você quer ensinar a 

somar, você não vai somar um cartucho de vídeo game com outro cartucho de vídeo game. Você 

vai somar laranja com laranja. Aqui na UFF tivemos um exemplo disso, um professor passou o 

período todo explicando a disciplina Geometria Analítica usando como exemplo uma folha de 

alcatex. A turma toda (sem saber o que era). Chegou na prova final, ele perguntou se alguém tinha 

algo a perguntar. E eu perguntei: “Diz pra gente o que é uma folha de alcatex”. Ele olhou para 

turma e disse: “Vocês não sabem o que é uma folha de alcatex?”. A turma toda não sabia o que 

era uma folha de alcatex. Se eu for dar um exemplo para uma criança da roça, eu não posso usar 

o carro como exemplo, porque ela não sabe o que é um carro, mas eu posso usar uma carroça. 

Então as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Algumas pessoas aprendem mais geometria, 

outras aprendem mais álgebra. 

110 Pesquisadora: Como é possível dar conta dessas diferenças? 

111 Janaína: Eu acho isso muito difícil. 

112 Fred: Os exemplos que você for usar tem que ser algo que a criança viva. Se não surge aquela 

pergunta: “Professor, quando eu vou usar essa fórmula na minha vida?”. Então, se você toma 

como exemplo os objetos na sala de aula, os brinquedos que tem na escola, a criança pode não 

saber o que é, mas você pode ir até (onde está) o objeto para mostrar e, assim, você consegue 

dinamizar a aula e não ficar só na teoria. Então, você tem que usar coisas que estão ao seu 

alcance no momento, para quando alguma dúvida surgir do aluno, você ter à disposição um objeto 

e mostrar o que você está falando. 
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113 Luna: As pessoas não aprendem da mesma maneira. Nós já vimos isso aqui várias vezes. A 

questão é a contextualização ou como contextualizar as coisas na sala de aula, porque se não o 

aluno, principalmente em matemática e geometria, vai apenas decorar e vai reproduzir na prova, 

porque ele precisa da nota. Mas não vai entender nada. Não só na matemática acontece assim. 

Todas as disciplinas devem ser assim. 

114 Janaína: Eu, muitas vezes na geometria, só fiz questão de decorar a fórmula, porque eu sabia que 

ia cair na prova. 

 

QUESTÃO 9 

115 Luna: Muita coisa. Eu odiava geometria, e agora nem tanto. Acho que tudo depende da maneira 

que você enxerga. Então, é matemática geral mesmo. Muita coisa eu pensava “para que?”... 

116 Janaína: Eu acho que aprendi que eu devo estudar bastante para poder aprender. Porque só... 

117 Luna: Muita coisa eu pensava “para que eu estou estudando isso? não vai servir para nada”. E 

hoje eu vejo que não. É claro que muita coisa não vai servir. Mas tem muitas coisas que a gente 

pode utilizar. E eu vejo maneiras diferentes de passar isso para outras pessoas também, que eu 

não saberia antes explicar para ninguém. Hoje eu vejo outros meios de chegar a isso. 

118 Fred: O que mudou era que antes eu tinha um exemplo. Eu tinha uma pessoa ao meu lado que 

sempre tentava exemplificar tudo no dia a dia. Então tudo era mais fácil de se entender. Meu pai 

era pedreiro, então o mundo em que ele vivia, ele passava para mim. Hoje eu tento ver o mundo 

com os olhos que ele via, eu tento explicar as coisas de forma que esteja no dia a dia, que você 

consiga ver. Outra coisa que mudou muito são os benditos números, porque antigamente tinha 

números nas contas. Hoje em dia só tem letras. É horrível! A primeira incógnita que eu vi na vida, 

foi o valor do quadradinho. Eu achava aqui maneiro, porque tinha que encontrar o valor do 

quadradinho. Hoje em dia, na sala de aula, você tem uma equação que só tem letra... Muita coisa 

mudou! 

 

QUESTÃO 10 

119 Luna: Não me acomodar com o ensino regular, mas tentar mestrado. Porque apesar de continuar 

dando aula, a situação do ensino médio e fundamental está meio difícil. E eu acho que é não 

perder isso de gostar do que você faz e querer sempre mudar algo, por menor que seja, na vida 

de outra pessoa. Porque a gente sai cheia de planos, cheia de pique e eu tenho medo de perder 

isso lá na frente. 

120 Janaína: Eu, por enquanto, não penso em fazer mestrado, porque eu tenho um certo medo do 

mestrado, me dá pressão do mestrado e doutorado. Talvez quando eu terminar a faculdade e ver 

o que a faculdade foi para mim, talvez eu mude esse pensamento. Agora, como professor e os 

métodos a serem utilizados, eu acredito que vou buscar ao máximo tentar fazer com que sejam 

aulas diferenciadas. Até porque eu adoro confeccionar material. Então, eu serei aquela professora 

que leva muito material para escola. Eu me imagino assim. 

121 Fred: Não pretendo fazer mestrado, nem doutorado, porque eu acho que a matemática é um dos 

maiores campos de estudo que a gente tem para você desvendar as coisas. Então se você quiser 
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fazer uma especialização, para afunilar uma coisa que é tão grande e ela continua grande. Tenho 

como meta fazer outros cursos, outras faculdades e não me especializar. Porque eu não quero ter 

mais cultura da parte da matemática. Eu quero ter cultura suficiente para poder ajudar a criança. 

Eu não quero ajudar um cara que está fazendo prova para um concurso. Posso até ajudar ele de 

alguma forma, mas o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é ajudar lá na base, onde está o 

problema. É lá no alicerce, então é lá que eu quero penetrar. É lá que eu quero que o aluno olhe 

e fale assim: “Eu quero ter aula com aquele tio, porque aquele tio explica bem”. Quando essa 

criança chegar até mim, não quero ter apenas o acervo matemático para ajudá-lo. Eu quero poder 

ajudá-lo de uma maneira ou seja quem for. Porque, com o passar dos anos, eu vi que tinha aptidão 

para ajudar no que diz respeito a ensinar. Então, eu acho que eu nasci para ser professor. Exatas 

foi por causa do meu pai que queria que eu fosse engenheiro. Mas eu queria algo com que eu 

pudesse me sustentar e ser feliz. Então, eu optei pela matemática, por causa do exemplo de 

professor que eu tive e por causa dessas outras coisas. O meu objetivo é, quando sair daqui, 

cursar outra faculdade, por exemplo, Biologia ou Farmácia. Mas não tenho nenhuma pretensão de 

fazer mestrado, nem doutorado. Se pintar a oportunidade, eu até vou. Mas estudar não é um 

negócio legal.  

 

Valter, Júlia e Daise 

QUESTÃO 1 

122 Valter: Não. Eu nunca tive essa sensação de exclusão. No ensino médio e fundamental, eu sempre 

me dei bem com a matemática e sempre tive geometria. A professora era muito boa e eu sempre 

tirava notas boas. 

123 Júlia: Eu não tive geometria, porque era a mesma professora para geometria e matemática. Ela 

não sabia geometria, ela falava que não gostava e simplesmente não tinha. As minhas notas em 

matemática eram boas, então em geometria eram também, porque era a mesma prova. Só não 

tinha o conteúdo de geometria. 

124 Daise: Eu sempre tive aula de geometria no meu período escolar e nunca tive dificuldade. Essa 

parte de sólidos geométricos que a gente fez no trabalho, eu tive também. A gente montou os 

sólidos na época e eu nunca tive problema com geometria. Também nunca me senti excluída em 

relação à geometria ou à matemática. 

 

QUESTÃO 2 

125 Júlia: Essa professora, que eu lembro mais, ela era gente boa, como pessoa eu gostava dela. 

Porém, minha turma não era muito fácil e ela não tinha controle de turma. Então o pessoal deixava 

de lado, porque ficava com pena por ela não ter controle de turma. O pessoal, às vezes, deixava 

de fazer alguma coisa porque gostava dela. Mas fora isso... Teve também outro professor que me 

deu aula metade de um ano só, mas foi um professor que me marcou. Eu gostei muito dele, porque 

ele era aquele tipo de professor que você perguntava as coisas, ele ia explicando e fazia você 

sentir aquilo. 
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126 Daise: Na verdade, eu não me lembro muito bem, em geometria, especificamente. Eram dois 

professores, porque eram duas matemáticas. Eu lembro de ter um aluno (na minha turma) com 

uma certa deficiência, não lembro qual era, e ele era totalmente incluído em todas as disciplinas, 

não só na matemática. A metodologia de trabalho desses dois professores, um era até muito bom, 

mas eu gostava dos dois. Mas sempre tinha opiniões diferentes, pois o professor tinha preferência 

por um certo grupo. Não preferência para dar nota maior, mas em dar mais atenção. Não comigo, 

especificamente. Só lembro desse aluno incluído. Além dele ter a deficiência, ele era colombiano. 

Então ele tinha dois problemas, de lidar com a linguagem, só que ele sempre foi incluído em todas 

as disciplinas. 

127 Valter: Eu lembro de uma professora bem dedicada, foi marcante, eu gostava do método dela. Os 

alunos conseguiam compreender e quando não conseguiam, ela mudava um jeito de ensinar, 

buscava outros métodos para ensinar. Se não dava de um jeito, não conseguia; ensinava de outro 

jeito. Também me lembro de uma outra (professora) que deixava a turma (solta). Era uma bagunça 

a aula dela. Nas provas, o pessoal passava a prova de um para outro, trocando de prova. Era uma 

bagunça. 

128 Júlia: Ou seja, quem está na frente, aprende. Pelo menos, na minha turma era assim. 

129 Valter: Mas na aula dela, acho que nem na frente aprendia. Porque a turma via que ela não tinha... 

não conseguia chamar a atenção da turma, então todo mundo (ficava) solto. 

 

QUESTÃO 3 

130 Daise: Só agora. Eu sei que tem (a disciplina de) Libras, mas não fiz ainda. Cheguei até me 

inscrever, mas (para mim) esse negócio de plataforma é um horror. Eu acho que também não 

funciona muito. Na faculdade, só está tendo aqui, porque você colocou por conta da pesquisa. De 

resto, o que a gente tem mesmo é Libras. 

131 Júlia: Na faculdade, só agora. Libras eu já fiz, está lá que eu passei, passei com nota alta, mas se 

você pedir para eu conversar com alguém em Libras, não vai. Sei fazer muito mal o meu nome. 

132 Valter: Só nessa disciplina. Cheguei aula de Libras, mas por conta dessa questão também da 

plataforma, eu não conseguia acessar e tive que abandonar. 

133 Júlia: Eu acho que isso devia ter mais (disciplinas). A plataforma é bem intensa e complicada. 

 

QUESTÃO 4 

134 Daise: Eu entendo incluído geral, não só aluno com deficiência. Você pode usar métodos tanto 

para uns e como para outros de forma a chegar ao desenvolvimento do aluno na melhor forma 

que ele consiga. 

135 Valter: Eu entendo que, além de ser inclusão do aluno com deficiência, mas é ... mesmo numa 

turma “normal”, existe ou tem exclusão de certos alunos. Então, eu acho que a inclusão inclui geral 

mesmo. Aluno com deficiência também, de modo que a inclusão é geral. 

136 Júlia: Eu acho que eles já falaram e eu acho isso também. Porque independente se você tem uma 

deficiência física ou se você não tem deficiência nenhuma, eu acho que ninguém é igual a 

ninguém. Até quem não tem “deficiência” pode ter uma dificuldade em aprender uma determinada 
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disciplina. Então, eu acho que inclusão seria a partir daí, desde o mais simples, uma dificuldade 

que a pessoa tem, a uma... 

137 Daise: (trecho inaudível) tem psicólogo, psiquiatra, para a dificuldade de aprender. 

138 Júlia: Eu acho que por não ter professores preparados, por exemplo, uma criança que é 

bagunceira, as pessoas já falam que ela tem problema. O que existe de criança hiperativa, se 

realmente for hiperativa, é uma doença muito ruim, então.  

139 Pesquisadora: E ninguém olha o outro lado: O que está sendo oferecido para esta criança? Não 

que a escola seja a única culpada, mas só estão olhando a hiperatividade da criança e não o que 

pode causar isso. Não é só questões biológicas. 

140 Júlia: Quando eu não consigo aprender, lógico que eu sou adulta e não vou ficar fazer gracinha. 

Mas, às vezes, é isso: a criança olha, não consegue aprender, o professor não se interessa por 

esse problema, então já era. Não vou aprender, então vou infernizar. 

141 Daise: Eu fui substituta numa turma do 3 ano, que tinha 24 alunos. Era uma turma bem agitada 

e tinha 3 alunos que não tinham deficiência nenhuma, mas não conseguiam acompanhar, então 

as atividades para eles eram diferenciadas. Tinha também um aluno muito inteligente que 

rapidinho acabava com as atividades, ele lia sozinho, fazia sozinho. Ao invés dele atrapalhar, ele 

ajudava os outros 3 (colegas). Enquanto eu ajudava esses alunos, ele se levantou e perguntou: 

“Eu posso ajudar fulano?”. Então é uma inclusão da parte dele. Mas isso depende do professor 

também, porque poderia responder: “Não pode ajudar, não. Vai para o seu lugar!”. 

 

QUESTÃO 5 

142 Júlia: Nossas conversas no geral, me fizeram ver um outro lado também. Porque, até ontem 

mesmo, quando a gente estava na atividade com o Fred, estava me irritando por ele não aceitar 

ajuda. Lógico que eu não ia brigar, mas depois eu conversei com ele sobre os motivos dele não 

querer ajuda. Então, são coisas que te fazem pensar por outro lado. Eu acho muito interessante 

essa oportunidade que a gente teve de não só ver pesquisas, de trabalhar, mas de conversar 

mesmo, de ter isso aqui, uma troca de ideias, troca de informações. Porque, às vezes, você é 

preconceituoso, você faz um pré conceito, sem ter a intenção de ser, mas você é. E quando você 

começa a conversar com a outra pessoa, aí você pensa: “Não tinha necessidade de pensar assim 

ou de falar isso”. Sobre geometria, acho que comecei a gostar mais de geometria. 

143 Valter: Eu aprendi muita coisa. Algumas coisas eu me lembrei e outras eu aprendi. Mas foram 

muito importantes essas atividades simulando a deficiência para a gente ver o outro lado, como 

seria você ensinar para um aluno cego, ou que não tem as mãos, apesar de eu ter dificuldade de 

passar as informações, de me comunicar. Mas foi muito interessante. 

144 Júlia: O GeoGebra foi bem legal também. 

145 Daise: O que eu aprendi foi (mexer no) GeoGebra, que outra professora deu um curso no primeiro 

ou segundo período. E agora eu acho que dá para levar. Essa disciplina é uma das poucas que 

realmente quando a gente for lecionar, a gente vai usar no (ensino) médio e fundamental. Porque, 

por exemplo, o cálculo só se a gente for dar aula na faculdade. Então, a gente reforça o que a 

gente aprende em Construções Geométricas. Então isso é bom quando a gente for dar aula. Em 
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relação à inclusão, eu não defini se é ou não possível fazer realmente a inclusão. Por isso, eu 

acho que é bom ter oficinas e discutir mais. Porque, igual ao debate que tivemos em uma aula 

anterior, não tem como definir ainda meu pensamento sobre isso. 

146 Júlia: É uma coisa muito ampla para você conseguir definir assim. São muitas deficiências ... 

147 Daise: Mas é necessário. É definir no sentido de ser viável fazer inclusão ou não. A gente quer, é 

lógico. Mas será que realmente isso é bom para eles? Não é só pelo direito, mas (analisar) se vai 

ser bom para eles. 

148 Júlia: Outra coisa também: eu já fiz bastante disciplinas de Educação, só faltam duas para eu 

fazer. Mas essa foi a primeira disciplina de Educação que eu realmente... foi passado como seria 

estar em uma sala de aula. Normalmente só lê o artigo, faz o resumo, entrega e acabou. 

149 Daise: Verdade. Mas eu achei que (a disciplina) Etnomatemática muito útil também. Mas realmente 

sobre Educação se é uma coisa para ser usada, tem que realmente servir. 

150 Júlia: Eu não estou falando de ser útil, mas do professor estar disposto a fazer a prática. 

 

QUESTÃO 6 

151 Valter: Vai ajudar, com certeza. (Trecho inaudível) no nosso trabalho, eu vi que é muito difícil você 

elaborar uma atividade para haver inclusão. Tanto que nossa ficha de atividade foi faltando muita 

coisa. A gente pesquisou, mas não conseguia organizar como fazer para os dois poderem interagir, 

um não podia usar as mãos, o outro era cego. Então, eu acho que vai ajudar muito, mas ainda 

está muito novo na minha cabeça. É o caso de ser amadurecido. 

152 Júlia: Eu concordo com o que ele falou e não só na questão de pensar sobre o deficiente. Acho 

que quando você é professor, você tem que pensar que quando você fizer uma pergunta como o 

aluno vai entender, independente se ele é deficiente ou não. E você se colocar no lugar do outro 

é muito difícil, porque para mim está claro, eu sei o que eu quero, mas será que o aluno vai 

entender? Eu acho muito difícil. E quanto à inclusão também. Como comentei ontem sobre o 

trabalho, quando a gente fez, a gente pensou que estava incluindo todo mundo, mas a Cleide não 

ficou incluída. Então não foi uma atividade que incluiu todo mundo. 

153 Daise: Eu acho que vai ajudar, sim. Eu acho que o princípio de tudo é você gostar do que faz, 

porque aí você vai buscar... vai sair do “feijão com arroz” para buscar novas formas. A gente viu 

que tem vários métodos para ensinar vários conceitos diferentes. Então eu acho que foi válido, 

você tem outras possibilidades. É o caso do aluno hiperativo, você tem que arrumar de chamar a 

atenção dele. Não só dele, mas ver o que cada aluno gosta. Eu estou falando da parte de 

mediação, objeto e tal. Eu vi um vídeo sobre um professor que ele cantava a matéria e ele recebeu 

várias críticas nas redes sociais. Mas ele fez de um jeito que o aluno entendia, porque estava todo 

mundo gostando e prestando atenção. Então você tem que buscar formas. 

154 Júlia: Eu tive um professor no pré vestibular, que eu lembro de algumas músicas dele até hoje, é 

uma coisa que gruda. 

155 Daise: O que eu achei interessante da disciplina foi isso: as várias formas para gente ensinar. 

Tanto é que o GeoGebra eu mostrei para uma professora (da escola em que trabalho), mas ela 
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não deu muita importância. Mas eu achei interessante para os alunos. Eu acho que eles iam gostar 

de mexer nele. 

156 Júlia: Tem professor que pensa que já está fazendo a sua parte dando a aula e se acomoda e só 

cumpre horário. 

 

QUESTÃO 7 

157 Daise: Como eu falei anteriormente, foi uma das disciplinas que mais falou o que a gente vai usar 

futuramente. Por exemplo, para saber as propriedades das figuras, é legal usar o GeoGebra, todos 

os trabalhos que foram feitos no final também foram legais. Gostei muito do trabalho do grupo do 

Valter, apesar de não termos feito como eles falaram, mas eu gostei muito do material que eles 

usaram. O fato de tapar os olhos, eu achei muito interessante, foi uma situação nova. 

158 Júlia: Eu achei excelente (essa parte de tapar os olhos). Eu não sei dizer o que especificamente a 

gente vai usar. Até porque quando eu me imagino numa sala de aula, eu acho que vou ter que me 

reinventar ou estar me reinventando. Lógico que GeoGebra... você apresentou vários recursos 

que podem ser usados, desde de coisas para inclusão, até para um aluno “normal”. Então eu acho 

que sim, mas o principal da disciplina que eu peguei para mim é: se você quiser, não existe turma 

com problema que você não pode dar o seu melhor. Se você tiver afim de procurar, de pesquisar, 

você acha mil e umas maneiras de ensinar aquilo e uma delas, com certeza, vai te ajudar muito, 

independente do aluno que você tenha. Lógico que você vai olhar a sua turma e ver o que se 

identifica mais. Eu gostei disso, pois faz você pensar: “Não é só chegar, passar no quadro, pronto 

e acabou”. Não é isso que se deve fazer, mas é isso que todo mundo acaba fazendo. 

159 Valter: É muito difícil você especificar qual vai usar, porque até mesmo a geometria é uma coisa 

muito básica no ensino fundamental. Então, eu acredito que todas aquelas (atividades) são válidas 

para você aplicar, até mesmo para alunos que não são deficientes. Mas o que me chamou muita 

atenção foi a atividade das pirâmides, que depois tinha que encaixar dentro de um recipiente, para 

descobrir o volume da pirâmide. 

160 Júlia: Sabia que eu acho até legal fazer assim com alunos que não tem deficiência. A sensação é 

outra quando a gente consegue resolver. 

161 Daise: Em todas as atividades, no final, você perguntava quais as dificuldades que nós 

encontramos com a sua “deficiência” (restrição) e se você não fosse (ou não tivesse a restrição). 

Então, tudo o que você está usando para o aluno deficiente, você pode usar.  

 

QUESTÃO 8 

162 Júlia: Não. Independente de ser matemática, ninguém igual a ninguém.  

163 Daise: Eu penso que seja como você faz: sempre aceitar o pensamento do outro, conforme o 

desenvolvimento da questão. E também ter que aceitar a ajuda do outro, porque talvez o 

pensamento dele é de mais fácil entendimento do que o do professor e ajuda a entender melhor. 

164 Júlia: Eu nunca vi você (pesquisadora/professora) falando “Você está errado”. Você sempre fala 

assim: “Vamos pensar de outro jeito”. Você acaba dando a opção para pessoa pensar: “É 

realmente. Assim está errado. Concordo com você”. 
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165 Valter: Eu acho que o professor não pode ter a mente fechada, achando que é só aquilo ali, é só 

aquele caminho. Ele tem que ter a mente aberta. Pode ter outros caminhos. 

166 Daise: Pode um aluno pensar diferente do outro, mas tem colegas que pensam parecido e 

diferente do professor. Então, um ajuda o outro. Só que tem professor que não deixa um aluno 

ajudar o outro, porque acha que vai atrapalhar. E para dar conta dessas diferenças, a gente pode 

usar a contextualização. 

167 Júlia: No caso da geometria, trabalhar com o concreto. E também (outra coisa), eu fiz ontem assim 

com a Cleide e vou levar para a vida, é questionar o aluno. Sempre tem um aluno que é mais 

quieto, então, mesmo na correria que é a sala do ensino fundamental e médio, tentar fazer aquele 

que é mais quieto interagir. 

168 Daise: Eu acho que o mais importante é você trabalhar com o pensamento do aluno. Por exemplo, 

eu estou explicando dessa forma, mas devo atentar para como ele vê aquilo ou como ele pensa. 

Daí, explicar de um jeito que ele entenda. Será que é possível numa turma com 24 alunos, terem 

24 pensamentos diferentes? Podemos ir de dois em dois. 

 

QUESTÃO 9 

169 Júlia: A primeira coisa quando eu cheguei aqui na faculdade foi descobrir que não sabia nada de 

matemática. Segundo ... 

170 Daise: Eu nunca fui a melhor aluna, mas conseguia acompanhar o pensamento, eu conseguia 

entender realmente. Eu era uma aluna na média. Então eu vim pra cá, porque era a disciplina que 

eu tinha mais facilidade e quando cheguei aqui vi que era muito difícil. E alguém me passou que 

eu não tenho que saber tudo, mas na faculdade, seja ela qual for, a gente aprende a estudar para 

ensinar. Eu não preciso saber o cálculo inteiro, a geometria inteira, mas a gente aprende alguma 

coisa para poder passar (para os outros). Essa é a relação que eu tenho hoje: eu não tenho que 

saber tudo. Eu tenho que aprender a estudar para aquilo. 

171 Júlia: Até porque o professor estuda a vida inteira. 

172 Daise: Ninguém sabe tudo sobre tudo. 

173 Júlia: Tem muita coisa no primeiro período, que tipo uma revisão do que, teoricamente, você 

deveria saber, então tinha muita coisa que o professor passava no quadro e eu achava que nunca 

tinha visto aquilo na vida. Mas era conteúdo do ensino médio, e a turma inteira sem saber do que 

se tratava. Daí, teve momentos que eu achava que não conseguiria ou pensava em desistir, mas 

também tiveram amigos e professores que me fizeram repensar e considerar o que já tinha feito 

até então, me incentivando a continuar. No ensino médio, eu não sabia tudo, mas sempre tive 

muita facilidade. Então, não precisava chegar em casa e estudar. Eu prestava atenção à aula e 

depois tirava uma boa nota. Na faculdade, você aprende que não é bem assim. O mais básico é 

você saber que tem que ter um compromisso com aquilo e que não é tão fácil como no ensino 

médio, mas também não é impossível. 

174 Valter: Eu também tive esse choque quando entrei na faculdade. Vi que era totalmente diferente 

do ensino médio, é uma mudança grande e até pensei em parar, desistir. Mas lembrava que 
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também no ensino fundamental e médio eu vi coisas que não sabia e consegui. Então era possível 

na faculdade também e continuei até aqui. 

 

QUESTÃO 10 

175 Júlia: Eu gosto da área e sou até formada pelo curso Normal (Magistério), apesar de não exercer. 

Eu gosto da área, apesar de não ser valorizada financeiramente, mas é uma profissão que eu 

acho bonita. Eu, particularmente, gosto. É uma profissão que eu acho que quando você é criança 

você já brinca. Eu acho legal você olhar depois e perceber que contribuiu para a outra pessoa 

chegar ao seu objetivo. Então, eu fico dividida entre uma opção pelo coração ou uma profissão 

que me daria mais retorno financeiro. Mas talvez se eu escolher uma profissão que me dá mais 

dinheiro eu não seja feliz. 

176 Daise: Eu tenho muita vontade de dar aula. Tem quatro anos que eu trabalho em uma escola e 

sempre pedi uma oportunidade para sair da secretaria e dar aula e esse ano surgiu essa 

oportunidade, porém não compensava financeiramente. É lógico que no momento eu estou 

fazendo faculdade, a gente tem que pensar no lado financeiro. (Trecho inaudível). Então eu tenho 

vontade, só que a partir do momento que eu cursei a licenciatura, a minha vontade é fazer 

mestrado e conseguir dar aula na universidade. Até porque, quando você dá aula na universidade, 

você dá aula para quem quer estudar. Então, a minha expectativa é o mestrado. Mas mesmo 

assim, eu tenho muita vontade de dar aula para os alunos da escola que eu trabalho. Eu ia gostar 

muito de dar aula lá. 

177 Valter: Eu tenho vontade de ser professor, profissão muito bonita, apesar de não ser valorizada. 

Mas eu penso que eu tenho muitos desafios para eu entrar numa sala de aula. Eu não estou 

pronto. Eu não me considero pronto para encarar uma sala de aula. É um compromisso muito 

grande. Se você encarar, você tem que assumir para fazer bem feito. Não vai adiantar você estar 

numa sala de aula e sentir que não está capacitado para aquilo. Eu penso que quando eu estiver 

... 

178 Júlia: Mas quando você chega numa sala, por ser tímido, você fica receoso de falar alguma coisa. 

Mas se você sabe que é a sua sala, que são os seus alunos, então eu acho que fica como se fosse 

a “sua casa”. 

179 Valter: E eu não tive experiência ainda de estágio, eu não fiz formação Normal, fiz geral. 

180 Júlia: (trecho inaudível) magistério. Eu também não tinha essa noção, mas quando eu comecei, 

foi aí que me apaixonei mesmo pela profissão, nos estágios ainda no magistério. Eu pensei: “É 

isso aqui que eu quero!”.  

181 Daise: O estágio não me favoreceu, não. Porque eu fui fazer estágio numa turma terrível, numa 

escola estadual bem grande e eu fiquei bem assustada. Por isso, eu penso em universidade e 

também pelo lado financeiro. Mas foi mais por causa deste fato, porque quando você aceita fazer 

alguma coisa, aceita o preço que estão te pagando, mas, independente disso, eu vejo o lado do 

respeito. 

 

 


