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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi investigar o papel de ferramentas materiais e 

semióticas, como instrumentos mediadores, no processo de objetificação do 

conceito de homotetia por aprendizes cegos. Para isso, recorreu-se aos trabalhos de 

Vygotsky, relativos ao estudo das deficiências e do processo de mediação e, aos de 

Radford, referentes ao processo de objetificação do conhecimento. Optou-se pelo 

desenvolvimento das entrevistas baseadas em tarefas (Goldin, 2000), que se 

estruturou na construção de duas ferramentas, denominadas ferramentas 1 e 2 e no 

desenvolvimento das tarefas. A ferramenta 1 destinou-se à execução da tarefa I, 

referente ao estudo de semelhança de figuras e, a ferramenta 2, à execução da 

tarefa II, concernente à exploração e à construção de figuras homotéticas. As tarefas 

foram realizadas por dois sujeitos adultos, ambos portadores de cegueira adquirida. 

As análises, fundamentadas nos trabalhos de Vygotsky e Radford, partiram da 

observação das estratégias e dos discursos utilizados pelos sujeitos durante a 

realização das tarefas bem como das interações sujeito e sujeito, pesquisadoras e 

sujeitos e, sujeitos e ferramentas. Os sujeitos demonstraram envolvimento em um 

processo de apropriação do conhecimento e apresentaram indícios de objetificação 

do conhecimento, o que se deveu ao uso das ferramentas materiais e semióticas, as 

quais permitiram aos sujeitos o acesso às informações a eles oferecidas. 

 

 

Palavras-chave: Aprendizes cegos. Ferramentas materiais. Ferramentas semióticas. 

Homotetia. Mediação. Processo de objetificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this research was to investigate the role of material and semiotic tools, as 

mediating instruments, in the process of objetification of the concept of homothety for 

blind learners. For this, it was used the Vygotsky’s work, related to the study of the 

deficiencies and the process of mediation and, the ones of Radford, referring to the 

process of objectification of knowledge. It was opted to the development of the task – 

based interviews (Goldin, 2000), that it was structuralized in the construction of two 

tools, named tools 1 and 2 and in the development of the tasks. Tool 1 destined it the 

execution of task I, referring to the study of similar figures and, the tool 2, to the 

execution of the task II, concerning to the exploration and construction of homothetic 

figures. The tasks had been carried through by two adult subjects, both carriers of 

acquired blindness. The analyses, based on the works from Vygotsky and Radford, 

were made from the observation of the strategies and the speeches used by the 

subjects during the execution of the tasks as well as from the interactions subject and 

subject, researchers and subjects and, subjects and tools. The subjects showed 

engagement in a process of appropriation of knowledge and they presented 

indications of objectification of knowledge, what was due to the usage of the material 

and semiotics tools, which allowed to the subjects the access to the information 

provided to them. 

 

 

Keywords: Blind learners. Material tools. Semiotic tools. Homothety. Mediation. 

Process of objetification. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na atualidade muito se fala na importância da inserção dos indivíduos com 

necessidades educacionais especiais na sociedade e no mercado de trabalho. De 

minha experiência como educadora, percebo que os professores apresentam-se, em 

sua maioria, despreparados para lidar com esses indivíduos. Dessa forma, torna-se 

necessário uma mudança de pensamento da sociedade como um todo, de maneira 

a assumir que incluir não se trata apenas de colocar um aluno com necessidades 

educacionais especiais em sala de aula, e sim, apresentar métodos e técnicas que 

viabilizem o aprendizado desses alunos.  

Durante minha trajetória profissional, tive a oportunidade de lecionar 

Matemática Financeira e Estatística para alunos com necessidades educacionais 

especiais, principalmente deficientes auditivos e deficientes visuais. Nesta minha 

experiência, o trabalho com deficientes auditivos pareceu transcorrer sem grandes 

dificuldades, pois podia contar com o respaldo de intérpretes durante as aulas. Em 

contrapartida, o trabalho com deficientes visuais foi mais difícil, já que não havia 

nenhum auxílio oferecido pela instituição de ensino. Dessa experiência, surgiu um 

grande interesse pela Educação Inclusiva, principalmente no que diz respeito ao 

acesso a informações por indivíduos portadores de deficiência visual. 

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da 

Universidade Bandeirante de São Paulo, demonstrei meu interesse em trabalhar 

com alunos portadores de necessidades educacionais especiais e, aceitando ao 

convite da Professora Doutora Lulu Healy, iniciei minha participação em um grupo 

de discussão com alunos e professores que integram o projeto de pesquisa “Rumo à 

Educação Inclusiva”, cujo objetivo central é preparar recursos humanos, teóricos, 

metodológicos e materiais para sustentar práticas matemáticas de alunos cegos e 

surdos incluídos nas salas regulares. Baseada em discussões e leituras, este 

trabalho apresenta como objetivo investigar a importância e o potencial do uso de 

ferramentas materiais e semióticas como sistemas mediadores da apropriação de 

conhecimentos geométricos, mais especificamente os ligados aos conceitos de 

homotetia, por aprendizes cegos. 

Para facilitar a investigação proposta, foi formulada a questão de pesquisa 

que direcionará este estudo no que diz respeito à influência dos instrumentos 
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mediadores empregados para viabilizar o acesso as informações para indivíduos 

sem acuidade visual, na apropriação de conceitos ligados a geometria: 

Qual o papel de ferramentas materiais e semióticas, como instrumentos 

mediadores, no processo de objetificação do conhecimento do conceito de 

homotetia por aprendizes cegos? 

No primeiro capítulo, apresentamos um breve histórico da Educação Inclusiva, 

as propostas de adaptações curriculares recomendadas pelos órgãos públicos e, 

também, considerações sobre a maneira pela qual aprendizes cegos acessam 

informações a eles disponíveis.  

Ao segundo capítulo, cabe apresentar a fundamentação teórica em que 

baseamos nossas análises e a descrição de trabalhos já realizados referentes à 

apropriação de conceitos por aprendizes cegos.  

A metodologia de nossa pesquisa, o perfil dos sujeitos que participaram da 

realização das atividades e o objeto matemático de estudo são apresentados no 

capítulo três. 

No quarto capítulo, discorremos sobre o desenvolvimento das tarefas e das 

ferramentas. Também apresentamos a estrutura das entrevistas. 

O quinto capítulo apresenta a realização de cada uma das atividades e suas 

análises. 

A trajetória do estudo, as reflexões frente às análises, a resposta à questão 

de pesquisa e o encerramento são apresentados no capítulo seis. 
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1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O APRENDIZ CEGO 

 

 

Neste capítulo apresentamos um breve histórico da Educação Inclusiva e, em 

ordem cronológica, o conteúdo de documentos, nacionais e internacionais, que 

visam a garantir os direitos das pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Além disso, discorremos sobre as propostas de adaptações curriculares 

recomendadas pelos órgãos públicos a fim de favorecer o processo educacional 

dessas pessoas.  

Como nossos estudos centram-se na deficiência visual, cabe também a este 

capítulo apresentar de que maneira aprendizes cegos acessam as informações a 

eles oferecidas. 

 

 

1.1 Breve Histórico da Educação Inclusiva 

 

 

Na Antiguidade, os deficientes eram marginalizados, perseguidos ou mortos 

devido às suas condições atípicas. Na Idade Média, a concepção cristã relacionava 

a deficiência, especialmente a cegueira, à culpa, pecado ou qualquer transgressão 

moral e/ou social. A deficiência era a marca física, sensorial ou mental proveniente 

do pecado ou da culpa e impedia o contato com a divindade (SANTOS, 2002, p.29). 

Segundo Mazzotta (1996, p.18), a primeira obra impressa sobre a educação 

de deficientes teve autoria de Jean-Paul Bonet, editada em 1620, na França, 

intitulada Redação das Letras e Arte de Ensinar os Mudos a Falar. 

Em 1784, Valentin Haüy fundou em Paris o Institute Nationale des Jeunes 

Aveugles (Instituto Nacional dos Jovens Cegos). Naquela época Haüy já usava 

letras em relevo para o ensino de cegos. Por apresentar a preocupação com o 

ensino dos cegos, principalmente a leitura, o Instituto despertou reações muito 

positivas (MAZZOTA, 1996, p.18). 

De acordo com Silva (apud Mazzota, 1996, p.19), novas escolas para cegos 

foram abertas, quase todas seguindo o modelo proposto por Haüy. Exemplos 

dessas escolas foram as de Liverpool em 1791, de Londres em 1799, de Viena em 

1805 e de Berlim em 1806.  
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Em 1819, o oficial do exército francês Charles Barbier esteve no Instituto 

Nacional dos Jovens Cegos e sugeriu um processo de escrita, por ele idealizado, 

codificada e expressa por pontos salientes, a qual representava os trinta e seis sons 

básicos da língua francesa e era utilizado para a transmissão de mensagens no 

campo de batalha à noite.  Sua ideia logo começou a ser usada pelos alunos 

internados no Instituto. Em 1829, Louis Braille (1809 – 1852), jovem cego francês, 

estudante daquele Instituto, fez uma adaptação do código criado por Barbier para as 

necessidades dos cegos. Primeiramente, a adaptação foi denominada de sonografia 

e, posteriormente, de Braille. Até hoje não foi encontrado um método de leitura e 

escrita mais eficaz e útil para o uso de pessoas cegas (MAZZOTA, 1996, p.19). 

Cinquenta anos após a fundação da primeira escola para alunos cegos, por 

Valentin Haüy, foram instalados os primeiros internatos para cegos nos Estados 

Unidos. Em 1829, foi instalado em Massachusetts o New England Asylum for the 

Blind, que começou a funcionar com seis alunos somente em 1832. Ainda nesse ano, 

foi fundada em Nova Iorque a escola para cegos New York Institute for Education of 

the blind. A primeira escola para cegos, inteiramente subsidiada pelo Estado, foi a 

Ohio School for the Blind, em 1837, fato que despertou a sociedade para a 

obrigação do Estado para com a educação dos portadores de necessidades 

educacionais especiais (MAZZOTA, 1996, p.23). 

No Brasil, os primeiros passos foram dados no século XIX, precisamente em 

12 de setembro de 1854. D. Pedro II fundou, por meio do Decreto Imperial nº 1428, 

na cidade do Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que se deveu 

em grande parte a José Álvares de Azevedo, um cego brasileiro que estudara no 

Instituto dos Jovens Cegos de Paris. Em 24 de janeiro de 1891, pelo Decreto nº 

1320, a escola passou a se chamar Instituto Benjamin Constant (MAZZOTA, 1996, 

p.28). 

Na primeira metade do século XX foram fundadas outras duas instituições 

para atendimento aos deficientes visuais: o Instituto de Cegos Padre Chico, fundado 

em 27 de maio de 1928, na cidade de São Paulo e, a Fundação para o Livro do 

Cego no Brasil, instalada em São Paulo no dia 11 de março de 1946. Em 1990, essa 

Fundação passou a chamar-se Fundação Dorina Nowill para Cegos (MAZZOTA, 

1996, p.33–35). 

Segundo Mendes (apud Miranda, 2008, p.34), a partir da segunda metade do 

século XX, mais especificamente em 1957, o atendimento educacional aos 
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portadores de necessidades educacionais especiais 1  foi assumido explicitamente 

pelo governo federal com a criação de campanhas voltadas para esse fim.  

Em 1958, pelo decreto nº 44236 de 1 de agosto, foi criada a Campanha 

Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes da Visão, vinculada à direção 

do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro (MAZZOTTA, 1996, p.50). 

A partir da década de 60 houve no Brasil o surgimento de centros de 

reabilitação para todos os tipos de deficiências no Paradigma de Serviços, que 

tinham como objetivo integrar a pessoa com deficiência na sociedade (SEESP/MEC, 

2000, v.1, p.25). 

Em 1961, a Fundação para o Livro do Cego cria o Centro de Reabilitação de 

Cegos no Brasil. Já, no ano de 1968, é criada a Associação Brasileira de 

Educadores de Deficientes Visuais, a ABEDEV (SEESP/MEC, 2000, v.1, p.32). 

Em 1971, o MEC criou um Grupo Tarefa para tratar da problemática da 

Educação Especial e desenvolveu uma proposta de criação de um órgão autônomo 

para cuidar da Educação Especial (SEESP/MEC, 2000, v.1, p.25). 

De 1972 a 1974, a Educação Especial tornou-se uma das prioridades 

educacionais do país por meio do Plano Setorial de Educação e Cultura, em um 

projeto denominado Projeto Prioritário no 35. Assim, em 1973, por meio do Decreto 

no 72.425, de 3 de julho de 1973, foi criado o CENESP, Centro Nacional de 

Educação Especial (SEESP/MEC, 2000, v.1, p.25-26). 

Conforme afirma Miranda (2008, p.36), no período compreendido entre 1976 

e 1981, houve grande mobilização para conscientização da sociedade para o “Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes”, em 1981. 

No ano de 1988, a Constituição Federal garante, no artigo 208, inciso III, 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência” (MIRANDA, 

2008, p.36). 

A lei nº 7853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo decreto nº 3298, 

em 20 de dezembro de 1999,  

dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 
integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, 
disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 

                                                
1
 O termo necessidades educacionais especiais foi adotado pelo Conselho Nacional de Educação 

(Resolução nº. 2, de 11-9-01, com base no Parecer nº. 17/2001, homologado em 15-8-01). (SASSAKI, 
2003) 
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providências.  

Em seu Artigo 2º assegura aos portadores de deficiência o pleno exercício de 

seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao 

lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 

decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 

econômico. 

A lei prevê ainda as seguintes medidas na área da educação: 

 inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como 

modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º 

graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e 

exigências de diplomação próprios;  

 inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, 

privadas e públicas; 

 oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em 

estabelecimentos públicos de ensino; 

 acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos 

aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de 

estudo; 

 matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos 

públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 

integrarem no sistema regular de ensino.  

Em março de 1990, a Conferência Mundial de Educação para Todos, 

realizada em Jomtien, na Tailândia, proclama uma educação para todos, objetivando 

satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, universalizar o acesso à 

educação, promover a igualdade, ampliar as estratégias de ensino e propiciar um 

ambiente adequado para a aprendizagem. Dessa forma, prevê a integração de 

alunos com necessidades educacionais especiais no âmbito escolar, contemplando 

suas necessidades e potencialidades (UNESCO, 1998a). 

Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial. Segundo 

Rosseto (2004), o documento 

[...] propunha-se estabelecer objetivos gerais e específicos referentes 
à interpretação dos interesses, necessidades e aspirações de 
pessoas portadoras de deficiência, condutas típicas e altas 
habilidades, modificando a terminologia de portador de deficiência 
para portador de necessidades especiais.  
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Em junho de 1994, delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, 

representando oitenta e oito governos e vinte e cinco organizações internacionais, 

assinaram, na Espanha, a Declaração de Salamanca, que apresenta como 

principais princípios: 

 educação para todos, dada a oportunidade de atingir e manter o nível 

adequado de aprendizagem; 

 reconhecimento da diversidade; 

 priorizar um ensino que considere as habilidades, necessidades, 

interesses e características de cada um; 

 garantir programas de treinamento aos professores (UNESCO, 1998b). 

Em 20 de dezembro de 1996, o Congresso Nacional decreta e sanciona a Lei 

nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) – que possui 

um capítulo inteiramente dedicado para a Educação Especial. Segundo a LDBN 

“entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais”. O Artigo 58, § 1º e § 2º, prevê: 

 serviços de apoio especializado, na escola regular, quando necessário, 

para atender às peculiaridades do aluno portador de necessidades especiais; 

 atendimento educacional em classes, escolas ou serviços 

especializados apenas quando não for possível a integração desses alunos nas 

classes comuns do ensino regular. 

No Artigo 59, inciso I, a lei prevê que os sistemas de ensino assegurem 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para 

atender aos alunos portadores de necessidades especiais. 

Em 1998, a Secretaria de Educação Fundamental e a Secretaria de Educação 

Especial, em ação conjunta, produzem e publicam o documento intitulado 

“Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares. Estratégias para a 

Educação de alunos com necessidades educacionais especiais”. Esse documento 

apresenta como objetivo garantir uma educação personalizada, com ensino de 

qualidade, a partir da interatividade entre educadores e educandos, para os alunos 

portadores de necessidades educacionais especiais, realizando adaptações 

curriculares que mantenham o caráter de flexibilidade e dinamicidade que o currículo 

escolar deve ter, considerando as capacidades intelectuais e os conhecimentos dos 

alunos, bem como seus interesses e motivações. Segundo o documento, “o direito 
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da pessoa à educação é resguardado pela política nacional de educação 

independentemente de gênero, etnia, idade ou classe social” (BRASIL, 1998, p.15). 

Em 9 de setembro de 1999, é aprovada em Londres, Grã-Bretanha, pela 

Assembleia Governativa da REHABILITATION INTERNATIONAL, a Carta para o 

Terceiro Milênio2, proclamada para que a humanidade se mobilize para a proteção 

das pessoas com deficiência e inclusão dessas em todos os aspectos da vida e 

estabelece que a implementação desses objetivos constitua uma responsabilidade 

primordial de cada governo e de todas as organizações não governamentais e 

internacionais relevantes. 

De acordo com Santos (2002, p.35), o Plano Nacional de Educação (PNE), 

aprovado e publicado no ano 2000, sugere, como uma das ações necessárias para 

a efetivação da Educação Inclusiva, uma integração entre docentes da Educação 

Especial e da Educação Regular. Enfatiza a importância de se redefinir os conceitos 

sobre deficiência no Brasil e sugere o uso das novas tecnologias da comunicação e 

da informação para a educação dos alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais. 

 A Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, institui Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica em todas as suas etapas 

e modalidades e apresenta como objetivo a educação inclusiva de portadores de 

necessidades educacionais especiais, considerando as diversidades. Em seu Artigo 

3º, define Educação Especial como: 

[...] um processo educacional definido por uma proposta pedagógica 
que assegure recursos e serviços educacionais especiais, 
organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais 
comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 
desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 
apresentam necessidade especial de educação, em todas as etapas 
da educação básica (BRASIL, 2001). 

A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra Pessoas Portadoras de Deficiência, ocorrida na Guatemala em 

28 de maio de 1999, aprovada pelo Congresso Nacional e promulgado em 8 de 

outubro de 2001, pelo decreto nº 3.956, reafirma que  

[...] as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos 
humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que esses 

                                                
2
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/carta_milenio.pdf>. Acesso em: 20 jun. 

2010 
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direitos, inclusive o direito de não ser submetidas à discriminação 
com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que 
são inerentes a todo ser humano (BRASIL, 2001, seção 1, p.1). 

Além disso, prevê a integração das pessoas portadoras de deficiência na 

sociedade, a fim de prevenir e eliminar todas as formas de discriminação contra 

essas pessoas (BRASIL, 2001, SEÇÃO 1, p.1). 

A Portaria nº 3284, de 7 de novembro de 2003, determina que as Instituições 

de Ensino Superior, como requisito para reconhecimento de cursos e 

credenciamento legal, assegurem “aos portadores de deficiência física e sensorial 

condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de 

equipamentos e instalações das instituições de ensino” (BRASIL, 2003, SEÇÃO 1, 

p.12). 

Em 13 de dezembro de 2006 é aprovada pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), a Convenção sobre os direitos das pessoas 

com deficiência, a primeira a ser lançada no século XXI. O documento confirma 

todos os direitos dos cidadãos com deficiência e proíbe a discriminação contra essas 

pessoas em todos os aspectos da vida, incluindo os direitos civis, políticos, 

econômicos e sociais, assegurando o direito à educação, aos serviços de saúde e à 

acessibilidade, entre outros (BRASIL, 2007). Segundo Caiado (2009, p. 330), ao 

ratificar esse documento internacional em junho de 2008, o Congresso Nacional 

“confirmou o compromisso do Estado frente à comunidade internacional de respeitar, 

obedecer e fazer cumprir as obrigações previstas no documento”. Além disso, o 

autor afirma que “após a aprovação no Congresso e a publicação do decreto 

186/2008, o texto passou a ser incorporado à legislação brasileira com equivalência 

de emenda constitucional” (CAIADO, 2009, p. 330).  

Notamos, a partir desse breve histórico sobre Educação Inclusiva, que muitas 

são as ações políticas no sentido de garantir os direitos das pessoas portadoras de 

necessidades educacionais especiais. É importante destacar que, para haver uma 

educação de qualidade a essas pessoas, torna-se necessário focalizar suas 

capacidades e potencialidades, além de proporcionar condições que beneficiem a 

apropriação do conhecimento. 

Nas seções seguintes, apresentaremos as propostas de adaptações 

curriculares recomendadas pelos órgãos públicos que visam a favorecer o processo 



26 

 

de ensino e de aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais 

reafirmando o compromisso com a construção de uma Educação Inclusiva.  

 

 

1.2 Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações Curriculares 

 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações 

Curriculares (1998, p.24), a Política Nacional de Educação Especial define como 

portador de necessidades especiais aquele que  

[...] por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais 
alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à 
sua idade, requer recursos pedagógicos e metodologias 
educacionais específicas (BRASIL, 1998, p.24). 

 A Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação e do Desporto 

classifica esses alunos de acordo com suas características: 

 portadores de deficiência mental, visual, auditiva, física e múltipla; 

 portadores de condutas típicas (problemas de conduta); 

 portadores de superdotação (BRASIL, 1998, p.24). 

Dentre as deficiências citadas acima, este estudo centra-se na deficiência 

visual que se define, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações 

Curriculares (1998, p.26), como “a redução ou perda total da capacidade de ver com 

o melhor olho e após a melhor correção ótica.” Manifesta-se como: 

 cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 

0,1 no melhor olho após correção, ou um campo visual não 
excedente a 20 graus, no maior meridiano do melhor olho, mesmo 
com uso de lentes de correção. Sob o enfoque educacional, a 
cegueira representa a perda total ou resíduo mínimo da visão que 
leva o indivíduo a necessitar do método Braille como meio de leitura 
e escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos 
especiais para a sua educação; 
 visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor 

olho, após correção máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de 
resíduo visual que permite ao educando ler impressos a tinta, desde 
que se empreguem recursos didáticos e equipamentos especiais 
(BRASIL, 1998, p.26). 

Para atender às necessidades dos alunos portadores de deficiência visual, o 

documento prevê a importância de adequar o currículo escolar, considerando as 

dificuldades e as capacidades desses alunos e os valores que orientam a prática 

pedagógica da escola. Tais adaptações, nos procedimentos didáticos e nas 
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atividades de ensino e de aprendizagem, referem-se aos métodos de ensino dos 

conteúdos, de maneira a favorecer a aprendizagem do aluno, destacando a 

importância de alterar o nível de abstração de uma atividade, oferecendo recursos 

de apoio, sejam auditivos, gráficos ou materiais manipulativos adequados. Além 

disso, deve-se atentar à alteração no tempo previsto, tanto para a realização das 

atividades e conteúdos, como para alcançar determinados objetivos. Cabe ao 

professor a organização e os procedimentos didático-pedagógicos, bem como a 

coordenação das atividades docentes, de modo a favorecer a efetiva participação, 

integração e aprendizagem do aluno. Quanto à avaliação, propõem-se modificações 

em sua apresentação e linguagem de modo a atender às necessidades desses 

alunos, respeitando suas limitações (BRASIL, 1998, p.33-52). 

Portanto, o educador deve, a partir de sua prática pedagógica, alicerçada em 

documentos norteadores, desenvolver recursos e métodos que se adequem às 

particularidades de cada discente objetivando, assim, favorecer o processo de 

aprendizagem. 

Com relação à inclusão escolar, o plano teórico ideológico da escola inclusiva 

determina a superação das barreiras impostas pelas restrições do sistema regular 

de ensino. Seu ideal defronta-se com dificuldades operacionais e pragmáticas reais 

e presentes como capacitação de docentes das escolas regulares, recursos físicos e 

pedagógicos, ainda não contemplados Brasil afora (BRASIL, 1998, p.17). 

Para atender à diversidade, beneficiando o acesso à aprendizagem, ao 

conhecimento e ao conjunto de experiências curriculares disponibilizadas ao 

ambiente educacional, é necessário preparar propostas pedagógicas baseadas na 

interação com os alunos; reconhecer todos os tipos de capacidades presentes na 

escola; sequenciar conteúdos e adequá-los aos diferentes ritmos de aprendizagem 

dos alunos; adotar metodologias diversas e motivadoras; avaliar os educandos de 

maneira processual e mais livre, em função do seu progresso (BRASIL, 1998, p.18). 

Para a eficácia do processo educacional, faz-se necessária a construção de 

um projeto pedagógico que propicie o acesso e a permanência do aluno no 

ambiente escolar de modo a contemplar suas necessidades e potencialidades, 

assumindo assim a diversidade dos educandos (BRASIL, 1998, p.19).  

Há, porém, de se pensar que os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Adaptações Curriculares são, efetivamente, documentos norteadores e não normas 

de caráter obrigatório. Somente o professor, em contato diário com o aluno, pode 
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saber qual a real necessidade dele e, a partir dessa, refletir sua prática pedagógica 

para alcançar o objetivo proposto, ou seja, avaliar métodos e procedimentos que 

sejam pertinentes e adequados a cada aluno, sem, entretanto, banalizar conteúdos 

e formas de avaliação.  

Para complementar e facilitar o acesso ao conteúdo dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Adaptações Curriculares e, visando a garantir o acesso e 

um ensino de qualidade aos alunos com necessidades educacionais especiais, no 

ano 2000, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a Secretaria de Educação 

Especial (SEESP) publicam um material denominado “Projeto Escola Viva: 

Garantindo o acesso e a permanência de todos os alunos na escola – Alunos com 

necessidades educacionais especiais”.  

Como este material é dividido em volumes, denominados Cartilhas do Estado, 

cada qual abordando um assunto específico referente à Educação Inclusiva, 

apresentaremos, a seguir, de maneira sucinta, aspectos relevantes contidos nos 

volumes de 1 a 6. 

 

 

1.3 Projeto Escola Viva 

 

 

Para compreender a trajetória da educação inclusiva, o volume 1 apresenta 

uma visão histórica da educação especial discorrendo sobre o processo de 

construção de um sistema educacional inclusivo no Brasil. Para tal, apresenta o 

caminho percorrido nas relações entre o homem ocidental e a população constituída 

por pessoas com necessidades especiais. As informações contidas nesse volume 

são muito importantes para entendermos as conquistas referentes à educação 

especial. 

O volume 2 propõe considerações sobre o aluno deficiente no contexto 

escolar e oferece sugestões para lidar com cada uma das deficiências no ambiente 

educacional. 

O terceiro volume apresenta sugestões de atividades que possam ser 

desenvolvidas em sala de aula e possibilitem a vivência e a reflexão frente aos 

vários tipos de deficiências. O propósito dessas atividades é construir um sistema 

educacional inclusivo, livre de preconceitos que favoreça a convivência na 
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diversidade. Além disso, essa cartilha propõe que as escolas sensibilizem e 

envolvam os pais dos alunos para que compreendam, aceitem e colaborem para a 

concretização de uma escola para todos. 

Os volumes 4, 5 e 6 apresentam estratégias para a educação de alunos com 

necessidades educacionais especiais.  

De acordo com o volume 4 (2000, p.16), as adaptações curriculares e de 

acesso ao currículo são “ajustes graduais que se promovem no planejamento 

escolar e pedagógico, bem como nas ações educacionais, em respeito às 

necessidades educacionais especiais de alunos”.  

As adaptações curriculares preveem garantia de participação dos alunos com 

necessidades educacionais especiais em uma programação tão normal quanto 

possível, que considere suas especificidades oferecendo um suporte diferenciado 

com o objetivo de cumprir as necessidades da educação. 

Além disso, o documento ressalta a importância da cooperação entre as 

áreas da Educação, da Saúde, da Previdência e Assistência Social, de 

Equipamentos e Transportes Urbanos, do Trabalho, do Esporte e da Cultura, do 

Lazer e do Planejamento para viabilizar a construção de um sistema inclusivo. 

Os volumes 5 e 6 tratam das adaptações curriculares de grande e de 

pequeno porte, respectivamente. Esse conteúdo fora apresentado nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Adaptações Curriculares (1998) com as denominações 

adaptações curriculares significativas (grande porte) e não-significativas (pequeno 

porte). 

As adaptações curriculares de grande porte, apresentadas no volume 5 da 

coleção, são aquelas que envolvem ações de natureza política, administrativa, 

burocrática etc. A implementação dessas adaptações deve primar pelo 

enriquecimento da escolaridade do aluno observando as peculiaridades, 

capacidades e potencialidades de cada um. As modalidades de adaptações 

curriculares de grande porte são (SEESP/MEC, 2000, v.5, p.12-24):  

1) Adaptação de acesso ao currículo: propõe adequações no ambiente 

escolar criando condições físicas, ambientais e materiais para o aluno; aquisição 

e/ou adaptação de recursos materiais de uso comum em sala de aula; promoção de 

formação continuada a seus professores e garantia à interdisciplinaridade e 

transsetorialidade. 
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2) Adaptação de objetivos: sugere a eliminação de objetivos básicos em 

detrimento da introdução de objetivos específicos, complementares e/ou alternativos 

para favorecer a convivência regular de alunos com deficiência, possibilitando assim, 

beneficiarem-se ao máximo com as possibilidades educacionais disponíveis. 

3) Adaptação de conteúdos: diz respeito à adaptação de conteúdos 

específicos, complementares e/ou alternativos e à eliminação de conteúdos que se 

mostrem inviáveis de aquisição por parte do aluno e é determinada pelas 

adaptações de objetivos já realizadas. 

4) Adaptação do método de ensino e da organização didática: refere-se à 

introdução de métodos específicos de ensino, à organização diferenciada da sala de 

aula para garantir o atendimento das necessidades especiais do aluno e à definição 

sistemática de trabalho cooperativo entre professores da educação regular e 

inclusiva. 

É importante citar que, nessa categoria, outra adaptação que se mostra 

relevante é a do número máximo de alunos em uma sala de aula. Sugerem-se, para 

viabilizar um trabalho de qualidade, classes com 25 a 30 alunos, sendo desses, um 

máximo de 2 alunos com deficiência. 

5) Adaptação no sistema de avaliação: De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Adaptações Curriculares, essas adaptações estão 

relacionadas às modificações realizadas nos objetivos e a conteúdos inseridos ou 

eliminados do Plano de Ensino. O papel principal da avaliação é observar quais 

conteúdos ainda não foram apreendidos pelo aluno e que devem ser retomados no 

processo de ensino, visando a um reajuste, caso necessário, nos métodos de ensino 

para que esses atendam às necessidades dos alunos em seu processo de 

aprendizagem. 

6) Adaptação de temporalidade: constitui ajustes no tempo de permanência 

de um aluno em determinada série para que adquira conhecimentos e habilidades 

dentro de seu ritmo particular. 

Acreditamos, com relação à adaptação de temporalidade, ser necessário 

considerar o aluno não apenas no que se refere à aprendizagem, mas também, na 

questão da socialização, já que a consideramos fundamental para o 

desenvolvimento do indivíduo. Portanto, uma vez tendo adquirido conhecimentos e 

habilidades dentro de seu ritmo particular, não há por que não permitir que o aluno 
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curse a série seguinte acompanhando sua turma para, assim, favorecer o quesito 

social. 

Já, as adaptações curriculares de pequeno porte, apresentadas no volume 6 

da coleção, são modificações promovidas no currículo, pelo professor, visando a 

permitir e promover uma participação produtiva dos alunos com necessidades 

educacionais especiais em seu processo de ensino e de aprendizagem. Essas 

adaptações são de responsabilidade e de ação exclusivas do professor 

(SEESP/MEC, 2000, v.6, p.8). 

As modalidades de adaptações curriculares de pequeno porte são 

(SEESP/MEC, 2000, v.6, p.23-30): 

1) Adaptação de objetivos: refere-se à possibilidade de ajustes aos 

objetivos pedagógicos do Plano de Ensino como forma de adequação às 

características e condições do aluno com necessidades especiais. 

2) Adaptação aos conteúdos: sugere a priorização de alguns conteúdos 

bem como a reformulação de sua sequência, além de permitir a eliminação de 

conteúdos secundários. 

3) Adaptação de métodos de ensino e da organização didática: propõe a 

escolha de estratégias e métodos diferenciados de ensino que favoreçam o 

aprendizado dos alunos com necessidades especiais. Para tal, é necessário que o 

professor esteja atento às peculiaridades de cada aluno em seu processo de 

aprendizagem. Como adaptações aos métodos de ensino, sugerem-se modificações 

no nível de complexidade das atividades bem como a utilização de recursos 

materiais que atendam às necessidades educacionais especiais. 

4) Adaptação do processo de avaliação: sugere modificações em sua 

forma de apresentação, de modo a atender às particularidades dos alunos que 

apresentam necessidades especiais. 

5) Adaptação na temporalidade do processo de ensino e de 

aprendizagem: sugere alteração no tempo previsto para a realização de atividades 

bem como no período para alcançar determinados objetivos e os consequentes 

conteúdos. 

Diante dos expostos acima, acreditamos que a implementação de todas as 

adaptações propostas são essenciais para a construção de um sistema educacional 

inclusivo que atenda às particularidades específicas dos alunos com necessidades 

educacionais especiais garantindo, assim, o acesso a todo o conteúdo disponível. 
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Para que isso seja possível, é fundamental que as instituições de ensino e os órgãos 

públicos invistam na formação de profissionais da área da educação, para que esses 

sejam efetivamente capazes de trabalhar com as diversidades. Novamente 

destacamos a importância da cautela no que diz respeito à adaptação de conteúdos 

e formas de avaliação, que não devem ser banalizados, ou seja, facilitados. Alunos 

com necessidades educacionais especiais, em nossa opinião, possuem as mesmas 

capacidades de alunos considerados normais, desde que sejam oferecidos a eles 

recursos que propiciem o acesso as informações disponíveis.  

Como já dissemos anteriormente, este estudo preocupa-se com a deficiência 

visual. Nosso intuito é desenvolver métodos de ensino alternativos que favoreçam a 

exploração do conceito de homotetia e que se adequem às necessidades 

específicas do aprendiz cego. Dessa forma, torna-se essencial compreender de que 

maneira alunos privados da visão acessam as informações a eles oferecidas. 

 

 

1.4 O Aprendiz Cego 

 

 

De acordo com Ochaita e Rosa (1995, p.183), a cegueira é uma deficiência 

sensorial e caracteriza-se pela carência ou comprometimento de um dos canais 

sensoriais de aquisição de informação, neste caso, o visual. Isso pode ocasionar 

consequências sobre o desenvolvimento cognitivo do sujeito cego e, portanto, torna-

se necessário utilizar métodos de ensino alternativos que possibilitem o acesso a 

informações por meio de outros canais sensoriais. É importante destacar que não há 

compensação dos outros canais sensoriais – olfato, audição e tato. O que ocorre é 

que indivíduos privados da visão aprendem a se valer desses canais de formas 

distintas, utilizando-os como vias alternativas para seu desenvolvimento e 

aprendizagem (OCHAITA E ROSA, 2004, p.152). 

Teorias contemporâneas sobre o desenvolvimento psicológico destacam que 

é por meio da ação sobre o ambiente e da comunicação social que se obtém o 

domínio das habilidades mentais, o que torna possível o conhecimento da realidade. 

Portanto, o desenvolvimento dessas habilidades deve ajustar-se às possibilidades 

de ação e representação que os canais sensoriais permitem. Assim, evidentemente, 

o caminho percorrido pelo cego para seu desenvolvimento cognitivo é diferente do 
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caminho percorrido pelos videntes, porém, o primeiro é capaz de adquirir um 

conjunto de habilidades intelectuais comparáveis às do segundo. Para tal, o 

indivíduo cego deve utilizar-se dos canais sensoriais disponíveis a ele (OCHAITA E 

ROSA, 1995, p.184). 

Segundo Fernandes (2004, p.36), as informações chegam aos indivíduos sem 

acuidade visual por dois canais principais: a linguagem, pois ouvem e falam, e a 

exploração tátil. Dessa forma, três sistemas sensoriais são utilizados para a 

aquisição de informações desses sujeitos: o sistema háptico, o sistema fonador e o 

sistema auditivo.  

Neste estudo, o sistema sensorial que consideramos ser o mais importante é 

o sistema háptico ou o tato ativo. Conforme afirmam Ochaita e Rosa (1995, p.185), o 

tato ativo é aquele que busca a informação de maneira intencional pelo indivíduo 

que toca. Assim, as mãos, da mesma forma que os olhos, embora de um modo mais 

lento e sucessivo, movimentam-se de maneira intencional para buscar 

particularidades da forma e, assim, obter uma imagem dela.  

De acordo com Sá, Campos e Silva (2007, p.16), os componentes cutâneos 

dos quais o tato ativo é constituído geram impressões, sensações e vibrações que 

são percebidas pelo indivíduo e interpretadas pelo cérebro constituindo, assim, 

fontes valiosas de informação. Além disso, as características de um objeto como 

temperatura, textura, forma e densidade provocam percepções táteis importantes 

para a formação de conceitos. 

De acordo com Gil, 

O tato permite analisar um objeto de forma parcial e gradual. A visão, 
ao contrário, é sintética e globalizadora. Assim, as informações 
parciais fornecidas pelo tato precisam ser integradas, para chegar a 
uma conclusão global (2000, p.29). 

Portanto, é por meio do tato que o cego realiza o conhecimento sensorial dos 

objetos animados e inanimados que constituem o ambiente (OCHAITA E ROSA, 

1995, p.184). 

Já, o sistema auditivo, segundo Ochaita e Rosa (2004, p.151), além de ser 

utilizado para a comunicação verbal, apresenta função receptora, responsável pela 

localização e identificação de objetos e pessoas, sendo de grande importância para 

o desenvolvimento e o aprendizado do indivíduo cego. As autoras destacam, ainda, 

que os cegos não apresentam diferenças em relação aos videntes no que se refere 

à sua capacidade de codificação semântica profunda da informação. Portanto, o 
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indivíduo cego é capaz de entender fenômenos por meio da informação verbal 

(OCHAITA E ROSA, 1995, p.186). 

Por sua vez, a linguagem – sistema fonador – apresenta-se extremamente 

importante para o desenvolvimento cognitivo dos cegos, pois, segundo Ochaita e 

Rosa (1995, p.184), “será através de veículos linguísticos que estes indivíduos 

conhecerão e aprenderão a manipular, mentalmente, a realidade que os cerca”. 

As autoras afirmam que, em termos gerais, não há problemas no 

desenvolvimento da linguagem dos deficientes visuais. De acordo com Muldorf 

(1988), citado por Ochaita e Rosa (2004, p.159), não há dificuldades na aquisição do 

léxico do ponto de vista quantitativo. Por outro lado, há certas particularidades do 

ponto de vista qualitativo, uma vez que as limitações no acesso à informação, devido 

à ausência de visão, dificultam a generalização e a formação de categorias.  

O desenvolvimento sintático, apesar de suas especificidades, pode ser 

considerado normal. Porém, há peculiaridades do ponto de vista pragmático, uma 

vez que crianças cegas se utilizam de um maior número de imitações, repetições e 

rotinas que os videntes. Além disso, o papel da linguagem no desenvolvimento da 

comunicação verbal está atrelado ao fato desta cumprir função comunicativa e 

apresentar diferentes funções para compensar as dificuldades ocasionadas pela 

ausência de visão no desenvolvimento simbólico (OCHAITA E ROSA, 2004, p.159). 

O papel da linguagem, sob a perspectiva vygotskyana, será abordado no 

próximo capítulo, já que ela será utilizada como sistema mediador. 

Também no próximo capítulo, apresentaremos embasamentos teóricos nos 

quais nos fundamentamos para o desenvolvimento das tarefas propostas bem como 

para nossas análises. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Pretendemos neste estudo verificar o papel de ferramentas materiais e 

semióticas no processo de tomada de consciência de um objeto conceitual por 

alunos privados da visão. Neste caso, o objeto a ser estudado é matemático, 

particularmente, o conceito de homotetia. 

 Para isso, recorremos aos trabalhos de Radford referentes ao processo de 

objetificação do conhecimento e os de Vygotsky, relativos ao estudo das deficiências 

e do processo de mediação. 

Além disso, buscamos auxílio em pesquisas realizadas anteriormente que 

apresentam como principal objetivo investigar os caminhos que conduzem o aluno 

cego à apropriação de conceitos matemáticos.   

 

 

2.1 Fundamentos da Defectologia 

 

 

De acordo com Valsiner e Veer (1996, p. 73), o termo “defectologia” era 

tradicionalmente utilizado para a ciência que estudava crianças “surdas-mudas, 

cegas, não-educáveis e deficientes mentais”. 

O interesse de Vygotsky por problemas de defectologia evidenciou-se com 

sua primeira publicação sobre o assunto em 1924. Os primeiros escritos 

concentraram-se nos problemas de crianças surdas-mudas, cegas e deficientes 

mentais e enfatizaram a importância da educação social dessas crianças, bem como 

seu potencial para o desenvolvimento normal. Vygotsky acreditava que o convívio 

social era a única forma de proporcionar uma vida satisfatória para as crianças 

“defeituosas”. Desta forma, Vygotsky defendia uma escola que integrasse 

socialmente essas crianças, já que seu potencial para o desenvolvimento é normal 

(VALSINER E VEER, 1996, p. 74-76). 

É importante ressaltar que Vygotsky (1997, p. 74) considerava uma lenda a 

ideia de que, quando o homem é privado de um dos órgãos dos sentidos há uma 

compensação da natureza que o dota de uma maior receptividade em outros órgãos, 
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o que já destacamos no capítulo anterior quando discorremos sobre o aprendiz cego. 

De acordo com o autor: 

O excepcional tato nos cegos e a vista nos surdos se explicam 
cabalmente pelas condições especiais nas quais normalmente são 
colocados esses órgãos. [...] as causas disto não são constitucionais 
nem orgânicas, que consistem na particularidade da estrutura do 
órgão ou de suas vias nervosas, e sim funcionais, surgindo como 
resultado de um empenho prolongado desse órgão para fins distintos 
daqueles que normalmente têm as pessoas normais (VYGOTSKY, 
1997, p. 75). 

Vygotsky (1997, p.82-83) fez importantes observações quanto ao 

desenvolvimento do pensamento de crianças cegas. A cegueira, sendo a ausência 

de um dos órgãos dos sentidos, priva o indivíduo de um estímulo físico, mas não o 

priva da realidade por completo, uma vez que o trabalho do olho pode ser 

substituído pelo trabalho de outra ferramenta ou pelos olhos de outra pessoa. 

Portanto, de acordo com Valsiner e Veer (1996, p 76-77), a tarefa do defectologista 

consiste em conectar os sistemas e signos simbólicos a outros órgãos receptivos, já 

que a falta de uma das vias para a formação de reflexos condicionados pode ser 

substituída por outro instrumento.  

Em 1927, sob a influência de Adler 3 , Vygotsky começou a enfatizar a 

possibilidade de compensação e até mesmo supercompensação para defeitos 

físicos de crianças. Para Adler todas as pessoas lutam para alcançar um objetivo 

que, em grande medida inconsciente, é ser superior aos outros e alcançar uma 

posição superior na vida social. Tanto crianças deficientes como normais sentem-se 

inferiores aos adultos que as cercam e esse fato as motiva a lutarem por uma futura 

perfeição que irá compensá-las por seu atual sentimento de inferioridade 

(VALSINER E VEER, 1996, p. 80). 

As ideias de Adler, de acordo com Valsiner e Veer (1996), vinham de 

encontro com as de Vygotsky em vários sentidos. Primeiramente com relação ao 

fato de que a inferioridade (“defeitos”) podia ser superada e que a luta pela 

compensação poderia resultar em supercompensação. Segundo a crença de Adler, 

a luta por uma posição social era compatível com a ideia de que para crianças com 

necessidades educacionais especiais era muito importante alcançar uma posição na 

sociedade como um todo.   

                                                
3
 Alfred Adler (1870 – 1937) Psiquiatra e psicólogo austríaco interessado na luta das “crianças 

defeituosas” para superar suas deficiências e conquistar uma posição na sociedade (FERNANDES, 
2004, p.32). 
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Vygostky entusiasmou-se com as ideias de Adler, particularmente sobre as 

tendências compensatórias tendo origem de forma automática e natural na criança 

com necessidades educacionais especiais. Segundo Valsiner e Veer (1996, p. 80), o 

autor afirmava que “o defeito em si constituía o estímulo primário para o 

desenvolvimento da personalidade e o processo educacional poderia fazer uso 

dessas tendências naturais”. 

Ainda em 1927, Vygotsky enfatizou a necessidade de um sistema especial de 

educação devido ao fato de cada criança com necessidades educacionais especiais 

possuir uma natureza profundamente única (VALSINER E VEER, 1996, p.81). 

Várias mudanças ocorreram nas ideias de Vygotsky que, anteriormente 

acreditava que a perda ou ausência de um instrumento poderia facilmente ser 

substituído por outro. Porém, a essa verdade, deveria ser agregado o fato que a falta 

de visão causa uma profunda reestruturação na personalidade e nas forças do 

organismo.  

A cegueira, ao criar uma nova e peculiar configuração da 
personalidade, cria novas forças, modifica as direções normais das 
funções, reestrutura e forma criativa e organicamente a psique do 
homem. Portanto, a cegueira não é apenas um defeito, uma 
deficiência, uma debilidade, mas também, de certa forma, uma fonte 
de revelação de atitudes, uma vantagem, uma força (por estranho e 
paradoxal que seja!) (VYGOTSKY, 1997, p. 99, tradução nossa). 

Essa citação nos reafirma que a ausência da visão faz emergir outras 

capacidades, potencialidades e habilidades do indivíduo cego. Há uma 

reestruturação em suas formas de agir e pensar, de adaptar-se ao meio social, de 

acessar informações, o que significa que, respeitando-se e atendendo-se às suas 

necessidades e particularidades, o indivíduo cego é capaz de aprender qualquer 

conteúdo a ele proposto. 

A partir de 1928, Vygotsky adicionou às ideias de Adler um conjunto de novas 

ideias, como as de instrumentos, de funções inferiores e superiores, de primitivismo, 

etc., o que posteriormente foi chamado de teoria histórico-cultural (VALSINER E 

VEER, 1996, p. 83).   

Alguns anos mais tarde, passou a considerar que os problemas de crianças 

com necessidades educacionais especiais eram resultado da falta de adequação 

entre sua organização psicofisiológica e os meios culturais disponíveis. Para essas 

crianças, o processo de assimilação na cultura humana ocorria de maneira diferente, 

não havendo conexão simples nas linhas natural e cultural do desenvolvimento. 
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Portanto, havendo uma reestruturação da mente da criança com relação ao meio 

social, torna-se necessário ajustar os meios culturais às diferentes necessidades das 

crianças portadoras de deficiência. Valsiner e Veer (1996, p. 84-85) destacam ainda 

que, para Vygotsky, os defeitos deveriam ser superados por meio da palavra, o que 

demonstra a importância dada pelo autor ao uso da linguagem no processo de 

desenvolvimento humano. De acordo com Vygotsky (1997, p.109, tradução nossa), 

“a utilização da fala é a ferramenta para superar as consequências da cegueira”. 

Além disso, o autor ainda afirma que “a palavra vence a cegueira” (p.199). 

Ainda sobre os aspectos destacados acima 

O objetivo fundamental na educação da criança cega não consiste 
em desenvolver, reforçar e aguçar ao máximo os outros sentidos (...). 
Consiste em incorporar à criança cega, através da linguagem, a 
experiência social dos videntes, em adaptá-la ao trabalho e à vida 
social dos videntes, para alcançar, mediante o conhecimento e a 
compreensão, a compensação das percepções visuais diretas e da 
experiência do espaço nele ausentes (VYGOTSKY, 1997, p. 199-200, 
tradução nossa). 

Portanto, Vygotsky claramente defendia que as deficiências podem ser 

superadas por meio da utilização de instrumentos mediadores na relação entre o 

indivíduo e seu meio social e da linguagem, permitindo, assim, o desenvolvimento 

sociocultural. 

 

 

2.2 Mediação 

 

 

De acordo com Rego (2009, p.39-41), Vygotsky se dedicou ao estudo das 

funções psicológicas superiores, que consistem na capacidade de planejamento, 

memória voluntária, imaginação, etc. São processos mentais sofisticados, 

tipicamente humanos, e referem-se a mecanismos intencionais, ações conscientes 

controladas, processos voluntários que propiciam ao indivíduo possibilidade de 

independência em relação às características do momento e espaço presentes. 

Esses processos originam-se da interação dialética do homem e seu meio 

sociocultural, nas relações do indivíduo e seu contexto cultural e social e 
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desenvolvem-se ao longo do processo de internalização4 de formas culturais de 

comportamento. A autora (2009, p.50) afirma que é por meio do processo de 

mediação que as funções psicológicas superiores se desenvolvem, o que justifica a 

importância de compreender esse processo. 

Segundo Oliveira (2006, p. 26), mediação é “o processo de intervenção de um 

elemento intermediário numa relação”. Portanto, a ação do sujeito sobre o objeto é 

mediada por um determinado elemento, por ferramentas auxiliares, deixando de ser 

direta. A presença de elementos mediadores torna mais complexa as relações entre 

o sujeito e o meio, uma vez que a essa relação foi introduzido um instrumento a 

mais (OLIVEIRA, 2006, p. 27). 

De acordo com Vygotsky (1994, p.53), “[...] o processo simples estímulo-

resposta é substituído por um ato complexo, mediado, que representamos da 

seguinte forma:” 

 

Figura 2.1 – Elemento mediador no processo estímulo–resposta 
Fonte: Vygotsky (1994) 

Portanto, é inserido ao processo um estímulo auxiliar (Figura 2.1) que torna 

mais simples a complementação da operação por meios indiretos. Segundo o autor: 

Na medida em que esse estímulo auxiliar possui a função específica 
de ação reversa, ele confere à operação psicológica formas 
qualitativamente novas e superiores, permitindo aos seres humanos, 
com o auxílio de estímulos extrínsecos, controlar o seu próprio 
comportamento (VYGOTSKY, 1994, p.54). 

Rego (2009, p. 50) relata que, para Vygotsky, a mediação ocorre por meio de 

dois elementos básicos: 

 Instrumentos: têm a função de ajustar as atividades externas do homem 

e são tidos como um recurso entre o homem e o objeto de conhecimento, sendo 

capazes de ampliar as possibilidades de transformação da natureza. Oliveira (2006, 

p. 29) afirma que o instrumento é criado para um determinado objetivo e torna-se um 

                                                
4
 Processo no qual ocorre a reconstrução interna das atividades externas. Nesse processo o que era 

subjetivo passa a ser intrapsíquico. O indivíduo apenas internaliza (guarda para si) o que tem sentido 
para ele. O ambiente influencia a internalização das atividades cognitivas no indivíduo, de modo que 
o aprendizado gera o desenvolvimento.  
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objeto social, pois preserva sua função como conquista a ser transmitida 

socialmente.  

 Signos: representações internas da realidade que substituem e 

expressam eventos, ideias, situações e objetos, servindo como auxílio da memória e 

da atenção humana. Segundo Vygotsky, conforme afirma Rego (2009, p. 50-52), os 

signos regulam as ações sobre o psiquismo das pessoas. Com o auxílio dos signos 

o homem pode controlar voluntariamente sua atividade psicológica e ampliar sua 

capacidade de atenção, memória e acúmulo de informações. Para Vygotsky (1994, p. 

54), a utilização de signos “conduz os seres humanos a uma estrutura específica de 

comportamento que se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas 

de processos psicológicos enraizados na cultura”. 

Dessa forma, os instrumentos são elementos externos ao indivíduo e sua 

função é modificar objetos, controlar processos da natureza. Por outro lado, os 

signos ou “instrumentos psicológicos”, estão voltados para dentro do sujeito, 

auxiliando suas ações psicológicas (OLIVEIRA, 2006, p.30). Segundo Vygotsky: 

A invenção e o uso de signos como meios auxiliares para solucionar 
um dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, 
escolher etc.) é análoga à invenção e o uso de instrumentos, só que 
agora no campo psicológico. O signo age como um instrumento da 
atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um 
instrumento no trabalho (1994, p.70). 

Oliveira (2006, p. 33) afirma que os processos de mediação sofrem mudanças 

no decorrer do desenvolvimento do indivíduo. Segundo experimentos realizados por 

Vygotsky e seus colaboradores, comprovou-se que crianças pequenas não se 

utilizam de meios externos (instrumentos) e, tampouco, de meios internos (signos) 

como instrumentos mediadores. À medida que elas crescem, começam a se utilizar 

de meios externos como facilitadores e, posteriormente, esses instrumentos são 

internalizados e funcionam como meios internos (signos) que apoiam sua atividade 

psicológica, pois aumentam sua capacidade de atenção e memória, favorecendo 

assim, a aquisição de um conhecimento (VALSINER E VEER, 1996, p. 252-260). 

Portanto, de acordo com Oliveira (2006, p. 33), “a mediação é um processo 

essencial para tornar possíveis atividades psicológicas voluntárias, intencionais, 

controladas pelo próprio indivíduo”. Assim sendo, mediar significa utilizar-se de 

instrumentos que facilitem a apropriação de um conceito. A construção do 

conhecimento ocorre por meio da mediação. 
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Cole e Wertsch (1996) afirmam que a forma de mediação que mais 

preocupava Vygotsky era a linguagem que, segundo Rego (2009, p. 53), é definida 

pelo autor como um sistema simbólico fundamental em todos os grupos humanos, 

pois organiza os signos em estruturas complexas e desempenha um papel 

fundamental na formação das características psicológicas humanas.  

De acordo com Vygotsky (2008, p.7),  

A transmissão racional e intencional de experiência e pensamento a 
outros requer um sistema mediador, cujo protótipo é a fala humana, 
oriunda da necessidade de intercâmbio durante o trabalho. [...] 
Partiu-se da hipótese de que o meio de comunicação era o signo 
(palavra ou som); que, por meio de uma ocorrência simultânea, um 
som podia associar-se ao conteúdo de qualquer experiência, 
servindo então para transmitir o mesmo conteúdo a outros seres 
humanos. 

Além disso, Vygotsky (2008, p. 7-8) afirma que a verdadeira comunicação 

requer significado e, sendo o pensamento do homem reflexo de uma realidade 

conceitual, possibilita modos mais elevados de comunicação humana. Para o autor 

(2008, p.62), “o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto 

é, pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela existência sócio-cultural da 

criança”. 

A linguagem origina três mudanças nos processos psíquicos humanos: 

 Permite lidar com objetos do mundo exterior mesmo quando esses 

estão ausentes. 

 Possibilita a análise, abstração e generalização das coisas. 

 Permite a comunicação entre os homens, garantindo a preservação, 

transmissão e assimilação de informações e experiências acumuladas pelo homem 

ao longo da história (REGO, 2009, p. 53-54). 

Nesta pesquisa, serão utilizados, como elementos mediadores artefatos e 

linguagem. O intuito é verificar o papel desses elementos no processo de 

objetificação do conhecimento de aprendizes cegos.  

Sob uma perspectiva vygotskyana, principalmente no que se refere às 

relações entre o saber e as interações socioculturais, Radford desenvolveu o 

construto teórico da objetificação do conhecimento, sobre o qual discorreremos a 

seguir. 
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2.3 Teoria da Objetificação do Conhecimento 

 

 

A teoria da objetificação fundamenta-se na ideia de que o processo de 

apropriação do conhecimento não é resultante apenas de um processo puramente 

individual, mas, de um processo social influenciado pelo percurso de vida de cada 

indivíduo, irrigado por influências históricas e culturais. Assim, Radford acredita que 

o indivíduo é um ser que age e pensa de acordo com meio social em que está 

inserido, sendo que tradições e costumes de uma sociedade contribuem para as 

formas de compreensão e de significado do mundo.  

Vygotsky já atribuía grande importância ao meio social, como sendo um dos 

agentes da formação de conceitos. Porém, Radford, corrobando com as ideias de 

Vygotsky, valoriza o componente social particularmente no que diz respeito à 

construção do pensamento. Para o autor (2008, p. 218), a teoria da objetificação 

sugere que o pensamento é uma prática social, “considerado um reflexo mediado do 

mundo de acordo com a forma ou o modo de atividade dos indivíduos”. 

Sob uma perspectiva vygotskyana, Radford (2008, p. 218) considera que a 

natureza mediada do pensamento refere-se ao papel dos instrumentos e dos signos 

na realização da prática social, sendo estes partes constituintes do pensar. 

Além disso, Radford (2006, p. 116) afirma que o pensamento é uma reflexão, 

“um movimento dialético entre uma realidade constituída histórica e culturalmente e 

um indivíduo que a refrata (e modifica) segundo as ações e sentidos subjetivos 

próprios”. O autor acredita que são as formas de atividade dos indivíduos que 

produzem marcas no pensamento e constroem, assim, o conhecimento (RADFORD, 

2008, p.219). 

Frente à perspectiva apresentada por Radford, objetificação é o processo de 

tomada de consciência de algo que já está pronto na cultura, no qual a 

conscientização, o dar sentido ao objeto conceitual é “um processo ativo, 

fundamentado em interpretações e entendimentos nos quais a biografia individual e 

as categorias conceituais culturais se relacionam” (RADFORD, 2005a, p. 116). Para 

a teoria da objetificação, a aprendizagem não consiste em construir ou reconstruir 

um conhecimento e sim em “dotar de sentido objetos conceituais que se encontram 

na cultura” (RADFORD, 2006, p. 113). 
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A teoria da objetificação se estabelece no que Radford (1998, p. 13) 

denomina de Sistemas Semióticos Culturais de Significação (Figura 2.2), ou seja, 

“sistemas culturais que disponibilizam diversas fontes para a construção de 

significado por meio de práticas sociais de significação específicas”. Esses sistemas 

incluem concepções culturais acerca de objetos matemáticos e os padrões sociais 

de produção de significados, os quais interagem com o pensamento – mediado por 

instrumentos e signos – e com a atividade – ações e operações que são realizadas 

com os objetos (RADFORD, 2008, p. 219). 

Essas interações possibilitam aos alunos atingir maneiras particulares de 

realização de atividades em um momento histórico, bem como os modos de saber 

específicos, que permitem uma identificação dos problemas ou situações e criam 

métodos que serão considerados válidos na reflexão acerca de problemas e 

situações em uma dada cultura (RADFORD, 2006, p. 110) 

 
Figura 2.2 – Sistemas Semióticos Culturais de Significação 
Fonte: Radford (2006) 

Considerando o pensamento como sendo mediado por instrumentos e signos, 

torna-se evidente que, para objetificar o conhecimento, indivíduos se utilizam de um 

amplo conjunto de recursos, que juntos viabilizam a organização de suas ações no 

processo de tomada de consciência de um objeto conceitual. Esses recursos são 

denominados meios semióticos de objetificação, definidos por Radford (2003, p.41) 

como sendo objetos, ferramentas, dispositivos linguísticos e signos que os 
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indivíduos utilizam intencionalmente no processo social de produção de significado 

para atingir formas estáveis de conscientização, para tornar aparentes suas 

intenções e para desempenhar ações com o intuito de atingir o objetivo de suas 

atividades.  

É importante ressaltar o motivo pelo qual Radford considera objetos e 

ferramentas – recursos físicos – como sendo meios semióticos. O autor explica que 

uma representação semiótica é aquela produzida por sinais e regras utilizados de 

maneira intencional. Porém, as representações semióticas, apesar de sua imensa 

importância, não são suficientes no processo de objetificação em situações 

instrucionais. O processo de produção do conhecimento requer sistemas de 

atividades que incluem, além das representações semióticas, meios físicos e 

sensoriais de objetificação que “dão forma” para o conhecimento. Radford considera 

os artefatos materiais como sendo meios semióticos, pois, quando utilizados em 

situações instrucionais recebem um significado funcional, uma vez que os indivíduos 

que os utilizam para determinados fins, atribuem a eles funções no processo de 

objetificação (RADFORD, 2003, p. 40-41). 

Cabe destacar ainda que, de acordo com Radford (2009, p. 121), para 

objetificar o conhecimento é necessário que o aluno se utilize de diferentes canais 

sensoriais o que mostra o caráter multimodal desse processo. Assim, ainda de 

acordo com o autor, os meios semióticos de objetificação devem ser cautelosamente 

escolhidos pelo professor, com o intuito de atingir diferentes canais sensoriais, 

privilegiando assim a gradual e progressiva tomada de consciência de um objeto 

matemático, o que Radford (2005b, p.144) denomina de nó semiótico, definido como 

uma parte da atividade semiótica dos alunos em que ações e signos diversos 

trabalham juntos para alcançar a objetificação do conhecimento.  

Análises sugerem que, conforme a objetificação progride, há uma 

mudança de configuração dos meios semióticos de objetificação em nós semióticos 

(RADFORD, 2009, p. 121). 

De acordo com o construto teórico da objetificação do conhecimento, 

aprender não é apenas apropriação ou assimilação do conhecimento, mas sim, o 

processo pelo qual capacidades individuais são formadas. Aprender é buscar 

significados na cultura. De acordo com Radford (2008, p.225)  

[...] o resultado do ato de aprender não é a construção, re-construção, 
re-produção, re-invenção ou domínio de conceitos: o verdadeiro 
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resultado é que, no encontro com o outro e com objetos culturais, o 
indivíduo encontra a si mesmo (Tradução nossa). 

Assim, a partir da objetificação de um conceito matemático, o indivíduo 

constrói a si mesmo, o que significa que o processo de aprendizagem consiste no 

crescimento de estruturas do conhecimento, contribuindo para o crescimento 

pessoal (RADFORD, 2008). 

Com o auxílio dos conceitos desenvolvidos por Radford pretendemos verificar 

de que maneira a utilização de ferramentas materiais e semióticas viabilizam e 

influenciam o processo de objetificação do conhecimento de conceitos matemáticos 

ligados à transformações geométricas por aprendizes privados da visão. 

 

 

2.4 Trabalhos Precedentes 

 

 

Nesta seção discorremos brevemente sobre alguns trabalhos realizados 

acerca dos caminhos que conduzem o aluno cego à apropriação de conceitos 

matemáticos. Cada um dos estudos selecionados oferece contribuições para esta 

pesquisa por apresentarem afinidades com o quadro teórico ou com o objeto 

matemático que adotamos. Martins (2010) desenvolveu suas análises apoiando-se 

na teoria de objetificação do conhecimento de Radford. Andrezzo (2005) 

desenvolveu tanto a ferramenta material usada em sua pesquisa como as tarefas 

aplicadas aos sujeitos baseando-se na perspectiva sócio-histórica de Vygotsky. 

Fernandes (2004, 2008) agregou às teorias de Radford e de Vygotsky a exploração 

de transformações geométricas. As considerações sobre o trabalho de Argyropoulos 

(2002) centram-se na exploração do pensamento geométrico de alunos cegos.  

Em seu trabalho, Martins (2010) utilizou o micromundo 5  MusiCALcolorida, 

com o objetivo de avaliar a aprendizagem de alunos cegos e com baixa visão sobre 

o conceito de números racionais através do som. A calculadora usada pela 

pesquisadora permite representar um número decimal de diferentes maneiras, já 

que cada dígito corresponde a uma cor e a um som, o que possibilitou à 

                                                
5

 Segundo Drisostes (2005, p. 44), Seymour Papert (1980) descreve micromundo como um 
subconjunto da realidade ou de uma realidade construída, cuja estrutura casa com a estrutura 
cognitiva de maneira a prover um ambiente onde esta pode operar efetivamente. 



46 

 

pesquisadora investigar a interferência da percepção sonora dos alunos em sua 

produção de significados para o conceito em questão.  

Como suporte teórico baseou-se nos estudos de Bruner (1997), observando o 

papel das narrativas na atribuição de significação matemática durante as atividades 

instrucionais e no conceito de objetificação do saber de Radford (2006, 2008), 

enfocando sua visão antropológica do pensamento, bem como suas concepções 

acerca das influências culturais e corporais sobre a aprendizagem. Destacou ainda a 

importância do design do micromundo MusiCALcolorida, apoiando-se nos estudos 

de Papert (1985). 

A pesquisa envolveu seis alunos cegos congênitos e dois alunos com 

cegueira adquirida utilizando como metodologia para o desenvolvimento do trabalho 

o Design Experiments (Cobb et al, 2003). A análise dos dados indicou que, a partir 

do uso do software MusiCALcolorida, os alunos perceberam diferentes 

representações dos números racionais, o que demonstrou indícios de objetificação 

do saber. 

Andrezzo (2005) investigou os fatores que favorecem a compreensão de 

objetos algébricos, especificamente sequências de padrões figurativos, por alunos 

cegos. A pesquisadora contou com a participação de cinco alunos deficientes visuais 

do Ensino Médio e utilizou para a aplicação das atividades uma prancha de metal e 

ímãs de diferentes formas geométricas, os quais foram manipulados pelos alunos 

com o objetivo de perceber a regularidade de uma sequência e, posteriormente, 

determinar sua lei de formação. 

A pesquisadora apoiou-se nas ideias de Vygotsky (1983) referentes às 

relações sociais entre os indivíduos com alguma deficiência e seu potencial para um 

desenvolvimento normal. Além disso, para compreender as dificuldades na 

apreensão dos conceitos algébricos, recorreu às pesquisas realizadas por 

Küchemann (1991), Booth (1988) e Mason (1996). 

A análise das atividades indicou que, quando oferecidos materiais adequados, 

que favoreçam a percepção tátil, alunos sem acuidade visual apresentam o mesmo 

potencial dos alunos videntes para o aprendizado de padrões algébricos.  

Fernandes (2004) investigou a acessibilidade dos conceitos de simetria por 

alunos sem acuidade visual quando viabilizados por sistemas mediadores 

adequados – ferramentas materiais e diálogos – e operacionalizados de maneira a 

potencializar as habilidades desses indivíduos. 
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A autora partiu de uma perspectiva vygotskiana. Essa perspectiva pressupõe 

que alunos privados da visão apresentam o mesmo potencial que os videntes para 

apropriarem-se de noções relacionadas a conceitos geométricos, mais 

especificamente ligados à simetria e reflexão, desde que para seu acesso sejam 

oferecidos instrumentos que estimulem diferentes canais sensoriais. 

O estudo foi realizado com um sujeito portador de cegueira congênita e um 

portador de cegueira adquirida, utilizando o método da dupla estimulação de 

Vygotsky e o desenvolvimento de entrevistas baseadas em tarefas. Para as análises, 

optou pelas etapas intra, inter e transfigural do pensamento geométrico (Piaget e 

Garcia, 1987), pela apropriação das vozes matemáticas (Renshaw, 1996) e pela 

emergência e manutenção da zona de desenvolvimento proximal (Meira, 2002).  

A partir das análises do estudo, a pesquisadora afirmou que a evolução dos 

significados associados à simetria e à reflexão, para aprendizes cegos, ocorre de 

modo similar ao processo descrito por outros autores com relação a aprendizes 

videntes. Além disso, as evidências apontadas permitiram afirmar que os aprendizes 

sem acuidade visual têm tanta condição quanto os videntes para apropriarem-se de 

conceitos ligados à Geometria, desde que o acesso a esses conceitos seja 

viabilizado por meio de sua habilidade háptica e das práticas discursivas. A 

utilização desses dois instrumentos mediadores permitiu a ampliação do nível 

potencial dos sujeitos, que de uma maneira particular, criaram a ação que 

possibilitou a apreensão de noções ligadas a transformações geométricas, 

permitindo, assim, a aproximação de pseudoconceitos, produzidos no decorrer das 

atividades, a conceitos matemáticos formalmente aceitos. 

Da mesma forma que Fernandes (2004), este nosso estudo tem como 

propósito trabalhar a questão da apropriação de conceitos ligados a transformações 

geométricas por aprendizes cegos, porém, não a questão da simetria e reflexão, 

mas, sim, a questão da homotetia. Não pretendemos com isso esgotar as 

possibilidades de conhecimento acerca desse assunto, mas contribuir para novas 

reflexões. 

Dando continuidade ao seu trabalho com alunos cegos, Fernandes (2008), 

realizou um novo estudo com o objetivo de discutir a relação entre cognição e corpo 

valendo-se de uma análise dos processos de ensino e de aprendizagem de 

conceitos matemáticos, especificamente conceitos geométricos, para alunos sem 

acuidade visual inseridos em classes regulares. 
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Primeiramente, investigou de que maneira a matemática desenvolvia-se na 

escola frequentada pelos sujeitos. Após o levantamento desses dados, introduziu, 

ao contexto escolar, ferramentas materiais e semióticas com o intuito de 

compreender como essas ferramentas podem ser utilizadas para constituir novas 

práticas e explorar a importância da percepção por meio do uso dos sentidos na 

produção do conhecimento. 

A autora partiu de uma abordagem filosófica e, para suas análises, apoiou-se 

nos conceitos da apropriação da “voz matemática" (Renshaw, 1996), no potencial 

comunicativo e cognitivo dos gestos (McNeill, 1992) e, no processo de objetificação 

do conhecimento (Radford, 2004).  

Os resultados de sua pesquisa indicaram que as práticas atuais de ensino 

nem sempre possibilitam uma participação ativa dos deficientes visuais, mas, por 

meio de novas práticas educacionais como a utilização de instrumentos mediadores 

(materiais e semióticos), atividades de exploração e negociação de conceitos 

matemáticos, é possível tornar mais eficaz o aprendizado desses alunos que terão a 

oportunidade de utilizar, durante o processo de aquisição do conhecimento, todo seu 

campo perceptivo. 

Argyropoulos (2002) realizou uma pesquisa com o objetivo explorar o 

pensamento geométrico de alunos cegos e de examinar a maneira pela qual os 

parâmetros de percepção tátil de formas (toque, movimento, postura, forma e 

linguagem) provocam um resultado cognitivo, além de considerar as implicações dos 

métodos de ensino referentes às necessidades específicas desses alunos. Seu 

principal objetivo estava em verificar a maneira que ocorre a compreensão de 

conceitos geométricos por aprendizes sem acuidade visual. Para isso, utilizou o 

modelo proposto por Van Hiele, cujo foco está na observação da sequência de 

níveis de pensamento e compreensão e, também, na preocupação com o aspecto 

intuitivo dos alunos no processo de aprendizagem.  

A principal característica da teoria de Van Hiele (1986) é a distinção de cinco 

níveis no domínio da Geometria, que são apresentados de maneira hierárquica e, 

por isso, não se pode atingir o nível n sem antes passar pelo nível n–1. Esses níveis 

são: nível 0 – reconhecimento, nível 1 – análise, nível 2 – ordenação, nível 3 – 

dedução e nível 4 – rigor. 

De acordo com Van Hiele, o fato de um aprendiz alcançar um nível não 

implica atingir o nível posterior. Entretanto, a passagem de um determinado nível 
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para um nível superior ocorre de maneira explícita, o que demonstra o aspecto 

hierárquico e mutuamente dependente e acumulativo entre os níveis. 

Para a realização do estudo, Argyropoulos contou com a participação de 

dezenove alunos portadores de deficiência visual, com idades entre treze e 

dezenove anos. Inicialmente, preocupou-se em compreender a capacidade cognitiva, 

bem como os processos cognitivos em Geometria de cada um dos alunos. Durante a 

aplicação das atividades foram propostas questões abertas com o objetivo de obter 

informações referentes aos caminhos utilizados pelos alunos para perceber e 

entender as formas geométricas e suas propriedades. Argyropoulos observou que: 

 Por meio da percepção tátil, alunos cegos constroem imagens mentais 

relacionando-as com seus conhecimentos. Em uma nova experiência, o 

conhecimento adquirido pela exploração tátil poderá ser acessado.  

 Memória, hipóteses e decisões são construídas com base no estímulo 

háptico. 

 Alunos videntes podem explorar as formas geométricas de várias 

maneiras diferentes, o que é mais limitado em alunos cegos. Por essa razão, o 

primeiro estímulo háptico adquire grande importância podendo até mesmo 

predominar sobre o reconhecimento háptico. 

 Em geral, a compreensão de formas geométricas por aprendizes cegos 

baseia-se em experiências concretas e muito pouco em seu conhecimento abstrato. 

Frente às suas observações, Argyropoulos coloca os deficientes visuais, sob 

a perspectiva de Van Hiele, em níveis que variam de 0 e 1. Porém, apesar de 

considerar o modelo utilizado apropriado para explorar o pensamento geométrico 

desses alunos, a categorização da compreensão dos alunos em um único nível é 

irrealista. O autor afirma que, apesar de haver um nível dominante, o fenômeno de 

transição entre os níveis deve ser investigado, especialmente quando o primeiro 

estágio, que conduz ao entendimento, é háptico e não visual. 

Argyropoulos ressalta a importância da observação do desempenho tátil, uma 

vez que a percepção háptica é a primeira e principal fonte de obtenção de 

informações de indivíduos portadores de deficiência visual. De acordo com o autor, 

os parâmetros de percepção tátil de formas geométricas constroem um mecanismo 

complexo que age de modo a proporcionar “imagens táteis” e apreensão háptica. 

Destacamos que não utilizaremos o método de Van Hiele para nossas 

análises.  
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Partindo das bases teóricas apresentadas e valendo-nos das informações 

obtidas por meio da leitura de trabalhos referentes à apropriação de conceitos por 

indivíduos privados da visão, desenvolvemos ferramentas materiais e semióticas 

com o intuito de privilegiar a percepção tátil de alunos não videntes de forma a 

favorecer o acesso a conceitos ligados a transformações geométricas, 

especificamente o conceito de homotetia. Para isso, optamos por trabalhar com a 

metodologia das entrevistas baseadas em tarefas, que será apresentada no próximo 

capítulo. 
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3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar e justificar a escolha metodológica 

desta pesquisa. Além disso, discorremos sobre o perfil dos sujeitos que realizaram 

as tarefas propostas. 

Como os sujeitos de nossa pesquisa exploraram o conceito de homotetia, 

cabe também a este capítulo apresentar considerações sobre esse objeto 

matemático de estudo. 

 

 

3.1 Entrevistas Baseadas em Tarefas 

 

 

De acordo com Goldin (2000, p.517), entrevistas baseadas em tarefas é um 

aspecto metodológico, de pesquisa qualitativa, que envolve observação e 

interpretação do comportamento matemático. Essa metodologia requer, no mínimo, 

um sujeito (executor da tarefa) e um entrevistador. Cabe ao sujeito interagir com o 

entrevistador e com as tarefas propostas (questões, problemas ou atividades), 

introduzidas pelo pesquisador de maneira pré-planejada (GOLDIN, 200, p.519). 

Para Goldin (2000, p.519), a preparação das entrevistas baseadas em tarefas 

deve considerar as propostas da pesquisa. Essas propostas incluem: investigação 

exploratória, observação refinada, descrição, inferência, técnicas de análise, 

desenvolvimento de conjecturas que poderão surgir durante o processo de 

entrevistas, problemas relatados durante a sequência, investigação ou testes para 

levantar hipóteses, bem como averiguação da aplicação dos modelos de ensino, 

aprendizagem ou resolução de problemas. O pesquisador deve preparar roteiros de 

entrevistas descrevendo sequências com possíveis questões e intervenções, 

variando de questões “neutras”6 a sugestões heurísticas7 mais específicas (GOLDIN, 

2000, p.522). 

                                                
6
 Segundo Goldin (2000, p.522), questões “neutras” são intervenções tais como: “Por que você 

pensou dessa forma?” ou “Você pode me mostrar o que você pretende?”. 
7
 Heurístico (adj.): 1. Aprender pela descoberta. 2. Envolvendo tentativa e erro. (WordReference 

English-Portuguese Dictionary © 2011.  
Disponível em: <http://www.wordreference.com/enpt/heuristic>. Acesso em: 10 set 2011. 

http://www.wordreference.com/enpt/heuristic
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É preciso, durante o processo, observar o comportamento do sujeito frente às 

intervenções realizadas pelo pesquisador. O que pode ser deduzido são os aspectos 

cognitivos do sujeito e o efeito das intervenções. Goldin (2000, p.522) afirma que, o 

fato dos resultados não poderem ser interpretados como correspondentes ao que 

realmente ocorreria em uma situação instrucional inteiramente livre, não impõe uma 

“limitação” à metodologia. Isso se deve ao fenômeno do estudo, à interação humana, 

à resolução de problemas matemáticos durante o discurso de outra pessoa 

(pesquisador frente ao executor). 

Para Goldin (2000), as tarefas matemáticas podem ser traduzidas em 

palavras, conteúdo, contexto, sequência, e estruturas baseadas em critérios e 

resultados de pesquisa a priori. Além disso, devem ser acessíveis aos sujeitos 

permitindo ao pesquisador observar a emergência de suas diferentes capacidades, 

bem como seus conhecimentos e suas reações. As intervenções não devem ter 

caráter diretivo, pois novas questões ou sugestões só devem ser apresentadas aos 

sujeitos após terem oportunidade de realizar descobertas por meio de suas próprias 

explorações. 

O pesquisador pode definir suas hipóteses explicitamente e modificá-las 

sempre que considerar necessário. O foco das entrevistas está voltado diretamente 

para o processo de desenvolvimento das tarefas matemáticas executadas pelos 

sujeitos, em vez de centrar apenas nos padrões de respostas corretas e incorretas 

nos resultados que eles produzem. Portanto, essa metodologia permite um 

aprofundamento de vários tópicos importantes, como a cognição associada ao 

aprendizado matemático, os mecanismos de exploração matemática e a resolução 

de problemas, a relação entre resolução de problemas e aprendizagem, a relação 

entre afeto e cognição etc (GOLDIN, 2000, p.520). 

Essa metodologia exige que o processo seja gravado em vídeo e/ou áudio 

para posterior transcrição e análise dos vários modos exploratórios utilizados pelo 

sujeito. É importante ressaltar que as explorações durante o pensamento estratégico 

e as interações entre as descobertas e as emoções são particulares de cada sujeito. 

Representações internas e externas são a chave para construir a análise dos 

resultados, incluindo o desenvolvimento individual do sujeito durante todo o 

processo como evidência para comparar o antes e o depois da aplicação das tarefas 

(GOLDIN, 2000, p.523). 
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As investigações são, portanto, totalmente exploratórias e descritivas e seus 

resultados são um conjunto de relatórios complexos, detalhados e qualitativos, sem 

testes quantitativos de hipóteses e conclusões generalizadas (GOLDIN, 2000, p.523). 

Segundo Goldin (2000, p.524), embora a metodologia apresente um aspecto 

“semiaberto”, o pesquisador deve ser cauteloso ao preparar as entrevistas para 

torná-las as mais explícitas possíveis com relação ao ambiente das tarefas por meio 

do qual serão conduzidas as explorações, incluindo as eventualidades das 

entrevistas. É necessário descrever, cuidadosamente, as razões ou evidências 

implícitas nas deduções sobre as representações internas do sujeito, realizadas pelo 

pesquisador, durante suas observações no que se refere ao comportamento diante 

da resolução de problemas. 

Como uma ferramenta de avaliação qualitativa, entrevistas baseadas em 

tarefas têm um grande potencial para avaliar se o pesquisador está alcançando êxito. 

A metodologia oferece a oportunidade de dedução sobre o desempenho mais 

profundo dos alunos frente ao entendimento matemático (GOLDIN, 2000, p.524). 

Por meio da coleta de dados, o pesquisador pode conjecturar sobre as 

representações cognitivas desenvolvidas durante o processo, crenças ou padrões 

afetivos com relação à matemática, bem como as consequências dos métodos 

inovadores utilizados no desenvolvimento do raciocínio matemático (GOLDIN, 2000, 

p.525). 

Para Goldin (2000, p.525), é extremamente importante durante todo o 

processo que o pesquisador tenha habilidade para descrever e avaliar o 

desenvolvimento matemático dos sujeitos envolvidos. Além disso, para que a 

metodologia ocorra de forma satisfatória, é necessário que os objetivos de trabalho 

estejam bem delineados (a escolha das tarefas e das ferramentas) e que o 

desenvolvimento das tarefas aconteça de acordo com esses objetivos.  

A metodologia que utiliza as entrevistas baseadas em tarefas permite ao 

pesquisador fazer alterações e adaptações durante todo o processo. Essa 

possibilidade é decorrente do foco na manifestação das capacidades e 

potencialidades do sujeito, assim como, também, em seu desenvolvimento cognitivo, 

observado a partir da aplicação das atividades. São elas que permitem ao sujeito 

acertar, errar e se corrigir, além de possibilitar sua interação com as diversas 

representações matemáticas e com o ambiente de aprendizagem.  
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Justificamos a escolha das entrevistas baseadas em tarefas por se 

adequarem ao processo de aplicação de nossas atividades, que exigiu dos alunos, 

interação com as ferramentas, com as pesquisadoras e, quando necessário e/ou 

solicitado, com o(s) outro(s) sujeito(s) envolvido(s). 

As observações feitas durante o processo focalizaram a emergência de 

conhecimentos e a verificação das capacidades e das potencialidades individuais, 

exigindo que as pesquisadoras não realizassem questionamentos dirigidos, 

permitindo-lhes intervir apenas quando necessário. 

A este estudo cabe investigar de que maneira o uso de ferramentas materiais 

e semióticas durante a realização das atividades podem favorecer a tomada de 

consciência de um objeto conceitual. Neste caso, exploramos um conceito 

geométrico e, por esse motivo, torna-se necessário que os sujeitos possuam uma 

percepção tátil já bem desenvolvida. Tivemos acesso a sujeitos adultos, o que se 

adequou a nossa proposta.  

Participaram de nossa pesquisa dois sujeitos8, ambos portadores de cegueira 

adquirida. As informações descritas a seguir provêm de entrevista9 realizada com 

cada um dos sujeitos.  

 

 

3.2 Perfil dos Sujeitos 

 

 

Bernardo perdeu a visão aos onze anos, devido à miopia10 , catarata11  e 

deslocamento de retina12. Hoje, Bernardo tem vinte e um anos de idade. 

Estudou em escola particular até perder a visão, permanecendo sem estudar 

durante os três anos seguintes. Após esse período, retomou os estudos tornando-se 

                                                
8
 Utilizamos nomes fictícios para ambos os sujeitos 

9
 As questões propostas na entrevista estão disponíveis no APÊNDICE A.  

10
 Erro de refração em que a imagem focaliza antes de chegar à retina. Pode acontecer porque o olho 

é mais comprido ou porque as lentes do olho (córnea e cristalino) têm alto poder refrativo. A 
conseqüência é a dificuldade de enxergar à distância. Disponível em: <http://www.abcdasaude.com.br 
/artigo.php?289>. Acesso em: 27 set. 2011. 
11

 Lesão ocular que atinge e torna opaco o cristalino (lente situada atrás da íris cuja transparência 
permite que os raios de luz o atravessem e alcancem a retina para formar a imagem), o que 
compromete a visão. Disponível em: <http://drauziovarela.com.br/doenças-e-sintomas/catarata/>. 
Acesso em: 27 set. 2011. 
12

 Separação de duas camadas da retina quando a parte sensorial (relacionada à visão) se separa da 
camada pigmentada da retina, que é o epitélio pigmentar (relacionada com a nutrição da retina 
sensorial). Disponível em:<http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?108>. Acesso em: 27 set. 2011. 
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aluno do Instituto Benjamin Constant, especializado em cegos, onde foi alfabetizado 

em Braille com quinze anos, na quarta série do Ensino Fundamental (atualmente 

quinto ano). O aluno cursou até a sétima série (atualmente oitavo ano) nessa 

instituição e, como já estava com dezoito anos de idade, realizou provas para obter 

certificação equivalente aos Ensinos Fundamental II e Médio.  

O aluno pretende cursar o Ensino Superior e deseja ser administrador de 

empresas e analista de sistemas. Profissionalmente, já trabalhou na área de 

atendimento ao cliente e, atualmente, trabalha como divulgador de esportes e, 

também, participa de um curso de capacitação para, então, fazer parte da equipe de 

trabalho de uma empresa na cidade de São Paulo. 

Ao ser questionado sobre o termo homotetia, Bernardo afirmou nunca ter 

ouvido falar, o que nos pareceu normal já que esse conceito geralmente é 

negligenciado na Educação Básica. A resposta negativa com relação aos termos 

ampliação e redução nos causou estranheza uma vez que estão presentes em 

nosso cotidiano. Acreditamos que, por saber que o nosso estudo envolveria 

conceitos matemáticos, o aluno tenha dito não conhecê-los por pensar que deveria 

oferecer uma resposta que privilegiasse o contexto matemático.  

Em um segundo momento, perguntamos ao aluno se ele havia aprendido na 

Educação Básica conceitos referentes à semelhança de figuras e à semelhança de 

triângulos. O aluno afirmou ter aprendido ambos. 

O outro sujeito, aqui denominado Márcio, nasceu com glaucoma13 e possuía 

10% de visão no olho esquerdo e 0% no olho direito. Perdeu a visão por completo 

aos sete anos de idade. O aluno afirmou não se lembrar mais o que é enxergar. 

Atualmente, o aluno tem vinte e três anos de idade. 

Márcio perdeu a visão quando cursava a primeira série do Ensino 

Fundamental (atualmente segundo ano). Após perder a visão, o aluno parou de 

estudar, retornando apenas depois de cinco anos. Nesta época, foi alfabetizado em 

Braille e voltou a cursar o Ensino Fundamental I, além de, concomitantemente, 

frequentar a sala de recurso em uma escola na cidade de Guarulhos. Após ter 

completado quinze anos de idade, pode realizar provas oferecidas pelo Estado, que 

lhe concederam o equivalente ao Ensino Fundamental I. Márcio também realizou 

                                                
13

 Doença causada pelo aumento da pressão intra-ocular e danos no nervo óptico decorrentes deste 
aumento de pressão. Disponível em: <http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?217>. Acesso em: 
27 set. 2011. 
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provas para obter certificação equivalente ao Ensino Fundamental II e cursou Ensino 

Médio regular, o qual concluiu aos dezenove anos de idade. 

Atualmente, como Bernardo, participa de um curso de capacitação para 

trabalhar em uma empresa na cidade de São Paulo. Márcio já trabalhou com 

encartes de jornal, foi candidato a vereador, membro do Conselho Municipal de 

Assuntos das Pessoas com Deficiência, da cidade de Guarulhos e, presidente do 

Grêmio Estudantil da escola onde estudava. 

Ao ser questionado sobre o termo homotetia, Márcio disse não conhecer, 

porém, diferentemente de Bernardo, afirmou ter ouvido falar em ampliação e 

redução de figuras, no entanto, não expôs em qual contexto. Além disso, Márcio 

relatou não ter aprendido conceitos referentes à semelhança e, segundo ele, isso se 

deveu ao fato dos professores não estarem preparados para ensinar conceitos 

geométricos a alunos privados da visão. 

Ambos os sujeitos demonstraram interesse e disposição para participar de 

nosso estudo. 

Como já mencionado anteriormente, optamos por explorar o conceito de 

homotetia, que exige conhecimentos referentes à semelhança de figuras. 

 

 

3.3 Semelhança de Figuras 

 

 

De acordo com Imenes e Lellis (2006, p.12), duas figuras geométricas planas 

são semelhantes (Figura 3.1) quando satisfazem, simultaneamente, duas condições: 

 As medidas dos ângulos correspondentes são iguais. 

 As medidas dos lados correspondentes são proporcionais; 

 
Figura 3.1 – Figuras Semelhantes 
Fonte: Giovanni et al (2010) 



57 

 

Observe que, nos quadriláteros apresentados acima: 

 Os ângulos correspondentes são congruentes. 



 'AA ; 


 'BB ; 


 'CC  e 


 'DD  

 Os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, as razões entre 

as medidas dos lados que se correspondem são iguais. 

4

8

'B'A

AB
 ; 

5,1

3
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BC
 ; 

3
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  e 
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'B'A
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k   

Essa razão constante k é denominada razão de semelhança. 

Dizemos que houve uma transformação geométrica quando uma figura é 

congruente ou semelhante à outra da qual se originou. Reiterando, nosso estudo 

optou por trabalhar com a transformação geométrica no plano denominada 

homotetia. 

 

 

3.4 Homotetia14 

 

 

Lima (1992, p.161) define a homotetia de centro O e razão k no plano   

como a transformação geométrica H:   que associa a cada ponto P em   o 

ponto P1 = H(P) tal que OP.kOP1  . 

Toda homotetia é, de fato, uma semelhança, pois, conforme Lima (1992, 

p.161), dados os pontos P e Q no plano, com H(P) = P1 e H(Q) = Q1, temos: 

  PQ.kOPOQ.kOP.kOQ.kOPOQQP 1111   

Portanto: d(H(P), H(Q))  PQ.kQP 11 k.d(P,Q) 

De acordo com Giovanni et al (2010, p.31), um ponto A’ é homotético de A, 

em relação a um centro de homotetia O e a um número real k (razão de homotetia 

ou razão de semelhança), se: 

1) o ponto A’ pertence à reta OA ; 

                                                
14

 Homotetia é uma palavra que provêm do grego na qual, homós = igual + thetós = colocado + ia 
(IMENES E LELLIS, 2006, p. 14). 
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2) existe um número real k, de modo que OA' = k . OA.  

 Quando k > 0, a homotetia será direta (Figura 3.2), ou seja, a figura 

original e a figura obtida ficam do mesmo lado em relação ao centro de homotetia. 

Logo, os vértices homólogos15 pertencem à mesma semirreta, cuja origem é o centro 

de homotetia O. 

 
Figura 3.2 – Homotetia Direta 
Fonte: Adaptado de Jorge (2008) 

 

 Quando k < 0, a homotetia será inversa (Figura 3.3), isto é, as duas 

figuras ficam uma de cada lado do centro de homotetia. Portanto, os vértices 

homólogos pertencem a semirretas opostas e estão invertidos em relação ao centro 

de homotetia O. 

 

 
Figura 3.3 – Homotetia Inversa 
Fonte: Adaptado de Jorge (2008) 

Em uma redução direta, 0 < k < 1. Em contrapartida, em uma redução inversa, 

– 1 < k < 0 (Figura 3.4). 

                                                
15  Homólogo significa “de forma igual, de mesma localização”. Em duas figuras semelhantes, os 
elementos correspondentes são homólogos (IMENES E LELLIS, 2006, p. 322). 
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Figura 3.4 – Redução Direta e Redução Inversa 
Fonte: Adaptada de Jorge (2008) 

Em uma ampliação inversa, temos k < – 1. Já, em uma ampliação direta, 

temos k > 1 (Figura 3.5).   

 
Figura 3.5 – Ampliação Direta e Ampliação Inversa 
Fonte: Adaptada de Jorge (2008) 

Quando k = 1, a homotetia se reduz a uma transformação identidade (Figura 

3.6). 

 
Figura 3.6 – Transformação Identidade 
Fonte: Acervo Pessoal 

Com o intuito de promover o acesso às informações referentes à semelhança 

de figuras e à homotetia, desenvolvemos tarefas e ferramentas, que serão descritas 

no próximo capítulo. 
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4 DESENVOLVIMENTO DAS ENTREVISTAS BASEADAS EM TAREFAS 

 

 

O desenvolvimento das entrevistas baseadas em tarefas estruturou-se em 

duas partes: o desenvolvimento das tarefas e a construção das ferramentas.  

As atividades propostas em cada uma das tarefas contêm questões neutras, 

pois, como já dito na seção 3.1, essas focalizam a manifestação de conhecimentos 

bem como a observação das capacidades e potencialidades dos alunos envolvidos. 

Para a construção das ferramentas, tivemos o cuidado de utilizar material não 

agressivo que possibilitasse, por meio do uso tato, a captação do maior número de 

informações possíveis. Além disso, procuramos desenvolver ferramentas que 

possam ser reproduzidas facilmente e sejam financeiramente acessíveis. 

Desenvolvemos dois tipos de ferramentas: a ferramenta 1, para explorar o 

conceito de semelhança de figuras e, a ferramenta 2, para explorar e construir 

figuras homotéticas. 

 

 

4.1 Ferramenta 1 

 

 

A ferramenta 1 destinou-se à execução da tarefa I, referente ao estudo de 

semelhança de figuras. 

Os pares de figuras (polígonos) foram desenhados em folha de papel 

especial16, sendo a representação da figura produzida em relevo no verso da folha 

(Figura 4.1), o que possibilita a exploração tátil dos lados das figuras e sua medição 

com o uso da régua adaptada. Para a exploração dos ângulos, as figuras foram 

recortadas (Figura 4.2), permitindo, assim, a comparação de suas medidas por meio 

de sobreposição de figuras. 

                                                
16

 Papel utilizado para a escrita Braille, que apresenta gramatura superior àquela normalmente usada 
para a escrita a tinta. 
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Figura 4.1 – Forma produzida no verso da folha de papel especial 
Fonte: Acervo pessoal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.2 – Figuras recortadas 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

4.2 Ferramenta 2 

 

 

A ferramenta 2 destinou-se à execução da tarefa II, referente ao estudo de 

homotetia. Foi utilizada nas atividades exploratórias e nas atividades de construção. 

Para a confecção dessa ferramenta, utilizamos uma placa de madeira 

perfurada (Figura 4.3a), um pino de plástico para representar o ponto de homotetia, 

pinos de madeira para representarem os vértices da figura original, parafusos para 

representarem os vértices da figura obtida e lastec 17  para representar as retas 

projetantes (Figura 4.3b). Já para delinear os polígonos – o original e o obtido –, 

optamos pelo uso de elásticos (Figura 4.3b). 

 

                                                
17

 Fio elástico usado para costura. 
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Figura 4.3a – Placa perfurada  

 
Figura 4.3b – Material utilizado 

Figura 4.3 – Material utilizado para a confecção da ferramenta 2 
Fonte: Acervo pessoal 

A escolha de materiais distintos para representarem o ponto de homotetia e 

os vértices da figura original e obtida foi, exatamente, para evitar confusão por parte 

dos sujeitos no reconhecimento desses pontos e vértices, pois, conforme descrito na 

seção 1.4, o acesso a informações dos aprendizes cegos ocorre por meio da 

exploração tátil e essa deve ser favorecida.  

 Outro aspecto relevante está no uso do lastec. A proposta é que esse seja 

utilizado apenas na atividade exploratória. Pretendemos que os alunos, durante a 

realização dessa atividade, percebam que podem contar os furos da placa de 

madeira para determinar as distâncias entre o ponto de homotetia e os vértices das 

figuras, tanto a original como a obtida. 

Por esse motivo, consideramos uma limitação da ferramenta a escolha das 

figuras. O ponto de homotetia e cada um dos vértices da figura original devem ser 

posicionados de maneira a permitir que os sujeitos possam contar as distâncias 

entre eles por meio da utilização dos furos presentes na placa (Figura 4.4). Esse 

aspecto mostrou-se apenas como uma limitação na confecção das figuras por parte 

das pesquisadoras e não como uma dificuldade no uso da ferramenta durante a 

realização das atividades. 
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TAREFA I TAREFA II 

 
Figura 4.4 – Posição relativa entre o ponto de homotetia e os 
vértices da figura original 
Fonte: Acervo pessoal 

As ferramentas 1 e 2, apresentadas acima, foram utilizadas na realização das 

tarefas descritas a seguir. 

 

 

4.3 Tarefas 

 

 

As tarefas foram divididas em tarefa I e tarefa II, conforme o diagrama abaixo. 

Coube à tarefa I propor atividades referentes a figuras semelhantes e, à tarefa II, 

atividades concernentes ao estudo de homotetia. Ambas as tarefas foram propostas 

aos alunos oralmente. 

 

TAREFAS 

 

    

 

 

 

 
Diagrama 4.1 – Estrutura das tarefas 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

EXPLORAÇÃO 

FIGURAS SEMELHANTES HOMOTETIA 

CONSTRUÇÃO
ÇÃO 
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4.3.1 Tarefa I – Figuras Semelhantes 

 

 

Os objetivos da tarefa I foram verificar os conhecimentos prévios dos alunos 

com relação à semelhança de figuras bem como examinar sua percepção em 

relação às condições, já descritas na seção 3.3, que devem ser satisfeitas para que 

duas figuras sejam semelhantes. 

Para tanto, oferecemos a cada um dos sujeitos três pares de figuras 

semelhantes (Figura 4.5) – um par de cada vez – e, posteriormente, um par de 

figuras não semelhantes (Figura 4.6). 

 

 
 

 

 
Figura 4.5 – Pares de figuras semelhantes 
Fonte: Acervo Pessoal 
 

 
Figura 4.6 – Par de figuras não semelhantes 
Fonte: Acervo Pessoal 

De posse das figuras, coube aos sujeitos, inicialmente, medir os lados de 

cada par com o uso da régua adaptada e analisar, por meio de comparação: 

 a presença ou ausência de proporção entre os lados correspondentes; 

 em havendo proporção, qual a razão que a definia. 

Posteriormente, os alunos trabalharam com as medidas dos ângulos. Para 

essa atividade, as figuras foram recortadas com o intuito que os alunos 

comparassem as medidas dos ângulos por meio da sobreposição de figuras (Figura 

4.7).  
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Figura 4.7 – Sobreposição de ângulos 
Fonte: Acervo pessoal 

Após a realização das atividades acima descritas, esperamos que os sujeitos 

sejam capazes de oferecer uma definição para semelhança de figuras, ou seja, que 

percebam que para haver semelhança é preciso que haja proporção entre as 

medidas dos lados correspondentes e congruência entre os ângulos 

correspondentes. 

 

 

4.3.2 Tarefa II – Homotetia 

 

 

As atividades propostas pela tarefa II tiveram como finalidade explorar e 

construir figuras homotéticas. Cada uma das atividades e seus objetivos serão 

apresentados nas seções seguintes. 

 

 

4.3.2.1 Exploração de Figuras Homotéticas 

 

 

Por meio da aplicação desta atividade pretendemos conduzir os sujeitos à 

percepção de propriedades ligadas à transformação geométrica homotetia. Para 
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tanto, inicialmente, foram apresentados a cada um dos sujeitos o ponto de homotetia, 

a figura original, a figura obtida e as retas projetantes.  

Durante a apresentação de cada um dos elementos presentes na 

transformação geométrica, explicamos a função do centro de homotetia e indicamos 

como a transformação de um vértice ao seu correspondente se realiza, o que 

descreveremos com mais detalhes no próximo capítulo. Após as explicações, 

esperamos que, por meio da exploração tátil e o uso da régua adaptada, caso 

solicitada, os sujeitos sejam capazes de perceber as propriedades envolvidas na 

transformação geométrica, além de verificar se a homotetia é direta ou inversa e 

qual a razão que a define. 

As atividades propostas consistiram na ampliação direta (Figura 4.8) e inversa 

(Figura 4.10) bem como na redução direta (Figura 4.9) e inversa (Figura 4.11), 

conforme mostram as figuras abaixo: 

 Ampliação direta: 

  

Figura 4.8 – Ampliação direta 
Fonte: Acervo pessoal 

 Redução direta 

 
 

 
Figura 4.9 – Redução direta 

Fonte: Acervo pessoal 
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 Ampliação inversa: 

 

 

 

Figura 4.10 – Ampliação inversa 
Fonte: Acervo pessoal 
 

 Redução inversa: 

 

 

 

Figura 4.11 – Redução inversa 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

4.3.2.2 Construção de Figuras Homotéticas 

 

 

Por meio da aplicação das atividades acerca da construção de figuras 

homotéticas, pretendemos verificar a compreensão dos sujeitos no que se refere às 
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propriedades ligadas à transformação geométrica homotetia, além de averiguar sua 

habilidade para construir figuras homotéticas. 

A fim de atingir esse objetivo, oferecemos quatro propostas de atividades 

(Figuras 4.12 a 4.15) para que fossem realizadas as transformações geométricas 

pelos sujeitos sendo, para tanto, dada a razão de homotetia: 

 Ampliação direta na qual k = 3: 

  

Figura 4.12 – Figura original para ampliação direta 

Fonte: Acervo pessoal 

 Redução direta na qual k = 
2

1
 

 
 

Figura 4.13 – Figura original para redução direta 

Fonte: Acervo pessoal 

 Ampliação inversa na qual k = – 2: 

  
Figura 4.14 – Figura original para ampliação inversa 

Fonte: Acervo pessoal 
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 Redução inversa na qual k = 
3

1
 : 

 
 

Figura 4.15 – Figura original para redução inversa 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

4.4 Estrutura das Entrevistas 

 

 

Foram realizadas três sessões de entrevistas, com aproximadamente uma 

hora e trinta minutos cada uma, conforme o cronograma abaixo: 

30 de agosto de 2011 Tarefa I – Figuras Semelhantes 

1 de setembro de 2011 Tarefa II – Homotetia - Exploração 

13 de setembro de 2011 Tarefa II – Homotetia - Construção 

Tabela 4.1 – Cronograma de entrevistas 
Fonte: Acervo pessoal 

Os sujeitos trabalharam ora individualmente, ora em dupla prevalecendo, 

entretanto, a produção individual. As sessões foram gravadas em áudio e em vídeo 

e transcritas, em sua totalidade, para facilitar as análises. Optamos por gravação em 

vídeo para possibilitar as análises com relação às interações sujeitos e ferramentas, 

sujeitos e pesquisadoras18 e, também, sujeito e sujeito.  

As entrevistas foram realizadas no Centro Universitário onde os sujeitos 

participavam do curso de capacitação mencionado pelos alunos na seção 3.2. Cabe 

ressaltar que a realização das entrevistas nesse estabelecimento de ensino foi 

                                                
18

 Designamos de Pesquisadora 1 a autora, Ana Paula Albieri Serino e, de Pesquisadora 2, a 
orientadora Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes 
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facilitada pela Coordenadora do Núcleo de Inclusão que se dispôs a nos auxiliar no 

que se fizesse necessário. 

O próximo capítulo apresenta cada uma das sessões de entrevistas e suas 

análises. 
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5 A CAMINHO DA OBJETIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

 

Para compreender de que maneira ocorre a objetificação dos conceitos 

geométricos em questão, observamos, durante a realização das atividades, não 

somente a forma como aconteceu a emergência de conhecimentos, mas também, 

as capacidades e as potencialidades individuais dos sujeitos.  

Nossas análises, fundamentadas nos trabalhos de Vygotsky e Radford, 

buscaram avaliar o papel de ferramentas materiais e semióticas no processo de 

objetificação do conhecimento. Para isso, partimos da observação das estratégias e 

dos discursos utilizados pelos sujeitos durante a realização das atividades bem 

como das interações sujeito e sujeito, pesquisadora e sujeito e, sujeitos e 

ferramentas. 

 

 

5.1 Figuras Semelhantes 

 

 

Como já citado na seção 4.3.1, o intuito das atividades propostas pela tarefa I 

foi explorar o conceito de figuras semelhantes e conduzir os alunos a uma definição 

do conceito proposto. 

Decidimos iniciar a aplicação das atividades com Bernardo, pois Márcio não 

havia chegado. 

Primeiramente, houve a necessidade de apresentar a régua adaptada ao 

aluno, pois ele não a conhecia. Bernardo tateou a régua e, com o auxílio das 

pesquisadoras, percebeu que nas medidas zero, dez e vinte centímetros, havia duas 

saliências, diferentemente das outras medidas nas quais aparecia apenas uma. 

Após o reconhecimento da régua adaptada, iniciamos a aplicação da 

atividade. Oferecemos a Bernardo a folha de papel especial, na qual estavam 

desenhados três pares de figuras semelhantes. 
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Trecho 5.1 – Reconhecimento dos pares de figuras 
Fonte: Acervo pessoal 

Nesse discurso, o aluno apresentou conhecimentos acerca de figuras 

geométricas, as reconhecendo e as nomeando. Sabemos que o quadrado é um 

caso particular de retângulo por possuir quatro ângulos retos. Porém, o quadrado 

apresenta os quatro lados congruentes e, o retângulo, possui os lados paralelos 

congruentes. Bernardo confundiu o quadrado menor com um retângulo, pois sua 

representação na folha de papel especial não estava bem delineada. 

Após a exploração das figuras, solicitamos que o aluno, com a utilização da 

régua, medisse os lados de cada um dos quadrados para poder compará-los. Sem 

dificuldade, Bernardo concluiu que os lados do quadrado maior mediam oito 

centímetros. 

Pedimos para que o aluno medisse os lados do quadrado menor. Bernardo 

colocou a régua sobre o lado superior, porém não a posicionou exatamente sobre o 

lado da figura. Os lados da figura não estavam bem delineados. Então, de maneira 

independente, o aluno escolheu outro lado para medir. Concluiu que sua medida era 

quatro centímetros e meio e, observamos que, novamente, o aluno havia 

posicionado a régua de maneira errônea. Solicitamos que ele arrumasse a posição 

da régua, porém, mais uma vez, o aluno não obteve a medida correta, dizendo que o 

lado media cinco centímetros. Com a intervenção da pesquisadora, Bernardo 

posicionou a régua sobre o lado de maneira correta e concluiu que sua medida era 

quatro centímetros. 

Após ter realizado a medição dos lados de ambos os quadrados (Figura 5.1), 

iniciamos a comparação das figuras para verificar se o aluno conseguiria perceber a 

relação entre elas. 

Pesquisadora 1: Verifica se você consegue perceber as figuras aqui no papel. 
Bernardo: Retângulo (referindo-se ao quadrado menor) e quadrado (referindo-se ao 

quadrado maior) 
Pesquisadora 1: (Referindo-se ao quadrado menor) O primeiro também é quadrado. 
Bernardo: (Tateando novamente o quadrado menor) Não é retângulo não? Tá com cara 
de retângulo. (Tateando o próximo par) Triângulo equilátero... Sei lá. 
Pesquisadora 1: Não tem problema. Se é equilátero ou não, não importa. 
Bernardo: Outro triângulo. (Tateando o terceiro par de figuras) Triângulo, triângulo. 
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Figura 5.1 – Bernardo medindo os lados dos quadrados 
Fonte: Acervo pessoal 

Trecho 5.2 – Comparando os quadrados 
Fonte: Acervo pessoal 

Ao comparar as figuras, Bernardo constatou que uma era maior que a outra e, 

quando questionado, concordou com a ocorrência de diminuição. 

Durante a comparação dos quadrados, o aluno destacou propriedades 

matemáticas, identificando a razão de semelhança por meio da utilização de termos 

como dobro e metade.  

Como Márcio havia chegado há alguns minutos, achamos prudente 

interromper a realização das atividades com Bernardo. Não seria adequado que 

Márcio ouvisse as conclusões do colega, pois poderia ser influenciado. Decidimos, 

então, que Márcio realizaria a medição dos lados dos quadrados, mas, antes, houve 

a necessidade de apresentar a régua adaptada ao aluno, que não demonstrou 

dificuldade em seu reconhecimento. 

Oferecemos ao aluno a folha de papel, na qual estavam desenhados os pares 

de figuras, para que ele as explorasse. 

 

Pesquisadora 1: O primeiro quadrado tinha oito centímetros. E o segundo tem quatro. O 
que aconteceu de um quadrado para o outro? 
Bernardo: Um é menor e o outro é maior. 
Pesquisadora 1: Como assim, um é maior e o outro é menor? 
Bernardo: (Tateando os quadrados) Ah, o último que eu medi é menor que a figura 
anterior. 
Pesquisadora 1: Diminuiu? 
Bernardo: É. 
Pesquisadora 1: Como? 
Bernardo: Um é o dobro do outro. 
Pesquisadora 1: E se compararmos o maior com o menor, o que aconteceu? 
Bernardo: Caiu pela metade. 
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Trecho 5.3 – Explorando os pares de figuras 
Fonte: Acervo pessoal 

Observamos no discurso acima que Márcio estabeleceu relações entre as 

figuras quando se utilizou do termo filhinho. O aluno não usou termos formais, mas 

com suas próprias palavras apelou para uma relação entre duas coisas que 

possuem uma associação, pois uma é versão menor que a outra – filho e pai. Sua 

forma de expressão cotidiana foi muito criativa. Além disso, Márcio não demonstrou 

dificuldade no reconhecimento das formas, evidenciando ter conhecimento de 

figuras geométricas. 

Posteriormente, propusemos ao aluno que medisse os lados dos quadrados 

(Figura 5.2). 

  
Figura 5.2 – Márcio medindo os lados dos quadrados 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Trecho 5 .4 – Medição dos lados do quadrado maior 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Márcio: (Tateando as figuras) Um quadrado, um quadradinho; um triângulo retângulo, um 
triângulo retângulo filhinho; um triângulo que eu não sei dizer qual é o nome dele, e um 

triângulo pequenininho da forma desse aqui. (apontando o triângulo anterior) 

Márcio: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pela medida ele tem oito 
centímetros. Medindo novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se tudo 
estiver certinho aqui tem oito centímetros. 
Pesquisadora 1. Isso acontece com todos os lados do quadrado? 
Márcio: Vamos verificar. (Virou a régua para medir o lado vertical) Um, dois, três, quatro, 
cinco, seis, sete, oito. Também tem oito centímetros. 
Pesquisadora 1: Isso. Precisa medir os outros? 
Márcio: Não. Aliás, nem precisava medir esse daqui (Batendo a régua sobre o segundo 
lado por ele medido). Só medi pra ter certeza. 
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Solicitamos que o aluno medisse os lados do quadrado menor. Márcio tateou 

o quadrado e supôs que a medida dos lados fosse cinco centímetros. Posicionou a 

régua corretamente sobre o lado vertical direito e verificou que havia errado por um 

centímetro. 

Trecho 5.5 – Medição dos lados do quadrado menor 
Fonte: Acervo pessoal 

Márcio afirmou que não precisaria nem medir os lados (Trecho 5.6). Por meio 

da exploração tátil, determinaria o tempo que os dedos levam para percorrer de um 

vértice ao outro e perceberia a igualdade entre os lados. O aluno pareceu ter se 

utilizado dessa estratégia para afirmar que todos os lados do quadrado menor 

tinham quatro centímetros. 

Trecho 5.6 – Estratégia utilizada por Márcio para determinar medidas 
Fonte: Acervo pessoal 

Observamos que Márcio pareceu ser minucioso, pois conferiu se a medida 

encontrada estava correta, além de, mesmo afirmando que não havia necessidade 

de medir outro lado, o mediu apenas para ter certeza. 

Após realizar a medição dos lados de ambos os quadrados, propusemos 

comparar suas medidas. 

Trecho 5.7 – Comparando os quadrados 
Fonte: Acervo pessoal 

Márcio notou a ocorrência de uma redução e se utilizou de termos como 

metade e cinquenta por cento que demonstraram a identificação da razão de 

semelhança. Além disso, o aluno percebeu que as figuras, tendo lados com medidas 

Pesquisadora 1: Quanto deu? 
Márcio: Quatro centímetros. Deixa eu ver exatamente aqui. Eu gosto de coisa perfeita. 
Um, dois, três, quatro, cinco. É quatro centímetros. 
Pesquisadora 1: Todos têm quatro? 
Márcio: (Percorreu três vezes, com o dedo indicador, dois lados consecutivos quadrado) 
Não vou nem medir, todos têm quatro. 

Você nem precisa medir. É só você ter noção de quantos dedos vem em cada um aqui 
(colocando os dedos sobre um dos lados), ou então daqui até aqui (percorrendo um dos 
lados com o dedo indicador) quantos segundos pra chegar, você sabe quanto deu. 

Pesquisadora 1: O que aconteceu de um quadrado para o outro? 
Márcio: Só diminuiu a proporção, só o tamanho. Você só reduziu, ou seja, as figuras não 
podem ser iguais porque os lados são diferentes. Então, são semelhantes. 
Pesquisadora 1: Eu reduzi como? 
Márcio: Você simplesmente cortou a metade. Você reduziu em cinquenta por cento. Elas 
são iguais, porém têm tamanhos diferentes, o que significa que elas não são iguais, 
matematicamente falando, são semelhantes. 
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diferentes, não poderiam ser iguais e afirmou, então, que eram semelhantes. É 

importante destacar que Márcio se utilizou de termos formais como proporcionais e 

semelhantes. 

Para os próximos pares de figuras, achamos conveniente recortá-las, pois, 

posteriormente, os ângulos seriam comparados por meio de sobreposição. Além 

disso, com as figuras recortadas, os alunos trabalhariam em dupla. Cada um mediria 

os lados de uma das figuras do par e comparariam as medidas encontradas. Assim, 

durante a realização da atividade, poderiam interagir enriquecendo, assim, nossas 

observações. 

Apresentamos aos alunos o par de paralelogramos. O paralelogramo maior foi 

entregue a Bernardo e, o menor, para Márcio.  

Ao tatear o paralelogramo, Márcio relacionou sua forma à de um petit four 

vendido em padaria, como fez, anteriormente, ao tatear as figuras, referindo-se à 

filhinho, o que nos remeteu à observação de Argyropoulos, mencionada na seção 

2.4, referente ao fato de alunos cegos construírem imagens mentais relacionando-as 

a seus conhecimentos. 

Após exploração tátil, os alunos iniciaram a medição dos lados (Figura 5.3). 

 
Figura 5.3 – Alunos medindo os lados dos paralelogramos 
Fonte: Acervo pessoal 

Bernardo declarou que as medidas dos lados do paralelogramo maior eram 

doze, doze, nove e nove. Márcio, por sua vez, disse que os lados do paralelogramo 

menor eram quatro, quatro, três e três. É importante salientar que observamos certa 

dificuldade de Márcio ao realizar a medição dos lados. Acreditamos ser essa 

dificuldade decorrente do tamanho pequeno da figura.   

Ao término da medição dos lados dos paralelogramos, propusemos a 

comparação entre as figuras. 
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Trecho 5.8 – Comparando os paralelogramos 
Fonte: Acervo pessoal 

Observamos que Bernardo apresentou segurança em suas conclusões além 

de fazer uso do termo proporcionais, o qual ele ainda não havia utilizado. Márcio 

também relacionou corretamente as medidas dos lados das figuras, apresentando a 

razão de semelhança, mas não fez referência à semelhança e nem à 

proporcionalidade. 

Como terceira proposta, apresentamos aos alunos o par de triângulos 

semelhantes. Entregamos o triângulo maior para Márcio e, o menor, para Bernardo. 

(Figura 5.4).  

 
Figura 5.4 – Alunos medindo os lados dos triângulos 
Fonte: Acervo pessoal 

Houve uma falha, por parte das pesquisadoras, na produção desse par de 

figuras, pois consideraram, também, medidas de meio em meio centímetro e a régua 

adaptada que os alunos utilizavam era graduada de um em um centímetro. Esse fato 

gerou uma pequena confusão nos alunos durante a medição dos lados, havendo a 

Pesquisadora 1: Bernardo, temos duas figuras, coloca a mão aqui. (colocando a mão do 
aluno sobre as figuras) Tem essa que você mediu e tem outra aqui. Dá o par para o 
Márcio agora. O que aconteceu de uma figura para outra? A pequena tem quatro, quatro, 
três e três e a grande tem doze, doze, nove e nove. 
Bernardo: A grande é o triplo da pequena. 
Pesquisadora: Vamos ver o que o Márcio acha. 
Bernardo: (Dirigindo-se ao aluno Márcio) A grande tem o triplo do tamanho da pequena.  
Márcio: A pequena tem o triplo de menor tamanho que a grande. 
Pesquisadora 1: Como que é o triplo de menor tamanho? Você sabe como chama? 
Bernardo: Um terço do tamanho da grande.  
Pesquisadora 1: Pode fazer da grande pra pequena ou da pequena pra grande? Tanto 
faz a forma de comparar? 
Bernardo: Tanto faz. São semelhantes. 
Pesquisadora 1: São semelhantes porque os lados... 
Bernardo: São proporcionais. 
Pesquisadora 1: Então, a grande é... 
Bernardo: O triplo do tamanho da pequena e a pequena é a terça parte do tamanho da 
grande. 
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necessidade das pesquisadoras explicarem que só haviam considerado medidas 

inteiras ou de meio em meio centímetro. Márcio declarou que as medidas do 

triângulo maior eram sete e meio, nove e doze. Bernardo afirmou que as medidas do 

triângulo menor eram dois e meio, três e quatro. 

É importante ressaltar que Bernardo apresentou dificuldade para medir os 

lados do triângulo menor, da mesma forma que Márcio havia apresentado com o 

paralelogramo menor. Isso evidencia que alunos privados da visão demonstram 

dificuldade em trabalhar com figuras muito pequenas, pois essas não favorecem a 

manipulação. 

Antes de iniciarmos a comparação dos dois triângulos, Márcio quis medir os 

lados do triângulo menor e ofereceu o triângulo maior para Bernardo que, sem 

realizar a medição dos lados, atribuiu cada medida ao lado correto, pois afirmou que 

bastava colocar as medidas em seus devidos lugares, uma vez que Márcio já havia 

declarado os valores das medidas. Porém, Márcio insistiu em realizar a medição dos 

lados do triângulo maior. 

Após os alunos terem contato com os dois triângulos, iniciamos a comparação, 

introduzindo as medidas de ambos os triângulos. 

Trecho 5.9 – Comparando os triângulos 
Fonte: Acervo pessoal 

Márcio: Não vou falar que é metade porque não é. 
Bernardo: A terça parte. O grande... o pequeno é a terça parte do grande. 
Márcio: É a terça parte, e aquele dois e meio não tem como fazer a terça parte. 
Pesquisadora 1: O doze fica com quem?  
Márcio: O doze fica com o três. 
Bernardo: Quatro. 
Márcio: Quatro, por quê? Ah, tem quatro também, né? E o doze fica com o três que é a 
quarta parte. 
Bernardo: O quatro fica com o doze, que é a terça parte, o três fica com o nove porque é 
a terça parte e o dois e meio fica com o sete e meio porque é a terça parte. 
Pesquisadora 1: Márcio, o três fica com quem? 
Márcio: Nove. 
Pesquisadora 1: O quatro?  
Márcio: O quatro com doze. 
Pesquisadora 1: E o dois e meio? 
Márcio: Com o sete, mas não sei porquê... 
Pesquisadora 1 e Bernardo: Sete e meio. 
Pesquisadora 2: Explica pra ele Bernardo. 
Bernardo: Márcio, multiplica dois e meio por três. 
Márcio: Tá, dá sete e meio. 
Pesquisadora 1: Você concorda Márcio, que um é a terça parte do outro? 
Márcio: Concordo. 
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Nesse trecho ambos os alunos demonstraram claramente se utilizar do 

conceito de lados correspondentes quando relacionaram os lados proporcionais 

entre si, por meio da comparação entre as suas medidas. Mais uma vez, Bernardo 

foi muito mais seguro em suas conclusões. A interação entre os alunos foi muito 

importante para que Márcio percebesse que, de fato, a razão de semelhança era um 

terço. 

Após explorarmos as medidas dos lados de cada um dos pares de figuras 

semelhantes, propusemos aos alunos examinarem os ângulos (Figura 5.5). 

Oferecemos o par de paralelogramos semelhantes para Bernardo e, para Márcio, o 

par de triângulos semelhantes. Bernardo imediatamente sobrepôs as figuras e 

iniciou a comparação dos ângulos, concluindo que possuíam medidas congruentes. 

Já, para Márcio, o processo ocorreu de forma mais lenta. Foi preciso explicar ao 

aluno que utilizaria apenas a exploração tátil para comparar os ângulos. O aluno 

oscilou entre sobrepor as figuras e explorar uma de cada vez. A Pesquisadora 1 

precisou intervir, dizendo ao aluno que ele deveria ficar com as duas figuras na mão. 

Por fim, valendo-se da sobreposição de figuras, o aluno concluiu que os três ângulos 

dos triângulos eram congruentes. 

  
Figura 5.5 – Alunos examinando os ângulos das figuras semelhantes 
Fonte: Acervo pessoal 

O próximo passo foi verificar quais as conclusões dos alunos em relação às 

medidas dos lados e às medidas dos ângulos. Só havíamos trabalhado com figuras 

semelhantes e, por isso, esperávamos que os alunos concluíssem que figuras 

semelhantes apresentam lados proporcionais e ângulos congruentes. 



80 

 

Trecho 5.10 – Interações sobre as medidas dos lados e dos ângulos 
Fonte: Acervo pessoal 

Em sua fala “Um ângulo não pode ser proporcional ao outro porque eles são 

iguais”, Bernardo demonstrou entender a diferença entre ser proporcional e ser igual 

e evidenciou segurança em suas conclusões.  

Márcio também ofereceu conclusões corretas ao dizer “o tamanho é 

proporcional” e ao afirmar que os ângulos eram iguais. Quando o aluno disse 

tamanho, referiu-se àquilo que mediu com a régua, ou seja, a medida do lado. Esse 

fato ficará evidenciado no trecho 5.13. 

Portanto, ambos os alunos perceberam que, em se tratando de figuras 

semelhantes, os lados são proporcionais e os ângulos são congruentes. Durante a 

realização das atividades, os alunos se apropriaram do uso da terminologia da 

matemática convencional, o que ficou mais evidente no discurso de Bernardo. As 

atividades propostas permitiram que os alunos conectassem os termos matemáticos 

utilizados, que podem ser oriundos de experiências escolares ou cotidianas do 

passado, com o conceito matemático proposto. 

Para a próxima atividade, oferecemos aos alunos o par de figuras não 

semelhantes, entregando o triângulo menor para Bernardo e, o maior, para Márcio. 

Os alunos não tiveram dificuldade para realizar a medição dos lados dos triângulos 

(Figura 5.6). Bernardo apresentou para os lados do triângulo menor as medidas três, 

seis e sete e, Márcio, para os lados do triângulo maior, oito, catorze e oito. 

Márcio: Os ângulos são iguais. Os lados são semelhantes. 
Pesquisadora 1: Os lados são? 
Márcio: Semelhantes. Um é menor que o outro três vezes. 
Pesquisadora 1: Então a gente chama como? Você sabe esse nome, dos semelhantes? 
Quando um lado é semelhante ao outro eles são o que? 
Bernardo: Pro-por-cio-nais. 
Pesquisadora 1: Os lados são proporcionais. 
Bernardo: Um ângulo não pode ser proporcional ao outro porque eles são iguais. 
Márcio: O ângulo é igual. Ângulos são iguais. 
Bernardo: Os lados são proporcionais. 
Márcio: É, o tamanho é proporcional. 
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Figura 5.6 – Medição dos lados dos triângulos não semelhantes 
Fonte: Acervo pessoal 

Após realizarem a medição dos lados dos triângulos, propusemos aos alunos 

que comparassem as medidas dos ângulos (Figura 5.7). Porém, Márcio introduziu 

uma discussão sobre as medidas dos lados. 

Márcio: Estranho. Por que o dele deu seis? 
Pesquisadora 1: O seu deu oito, catorze e oito. O dele deu seis, sete e três. 
Márcio: O sete bate. 
Pesquisadora 1: Com quem? Quem seria o par dele? 
Márcio: O catorze. 
Pesquisadora 1: E os outros têm par? 
Márcio: Os outros não têm. Então um triângulo não é metade do outro. 
Pesquisadora 1: Nem um terço, um quarto, nada? 
Márcio: Não, tem alguma coisa... 

Trecho 5.11 – Discussão acerca das medidas dos lados dos triângulos 
Fonte: Acervo pessoal 

Observamos que o aluno ficou intrigado, provavelmente porque até o 

presente momento todos os pares explorados apresentavam lados proporcionais. 

Pedimos que os alunos voltassem suas atenções para os ângulos e ambos 

concluíram que os três ângulos dos triângulos eram diferentes. 

  
Figura 5.7 – Alunos comparando os ângulos dos triângulos não semelhantes 
Fonte: Acervo pessoal 
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Após a medição dos lados e a comparação dos ângulos, iniciamos a 

discussão sobre a comparação entre as figuras. 

Trecho 5.12 – Comparando os triângulos 
Fonte: Acervo pessoal 

Márcio, em sua primeira fala, percebeu que as figuras não eram semelhantes, 

mas não soube explicar usando termos matemáticos. Para apontar a não 

semelhança, o aluno elegeu um dos triângulos e, o outro, que não era semelhante 

ao primeiro, foi por ele denominado de feio e esquisito, usando, assim, termos do 

cotidiano. Já, Bernardo, percebeu que não havia proporcionalidade entre os lados e 

nem igualdade entre os ângulos, mas, fazendo referência à natureza das figuras, 

afirmou que elas eram semelhantes e a Pesquisadora 2 precisou intervir, repetindo 

termos já usados por Márcio e Bernardo ao explanarem suas conclusões acerca dos 

três pares de figuras semelhantes explorados (Trecho 5.10). Ao final da discussão, 

Márcio afirmou que as figuras não tinham lados proporcionais e nem ângulos iguais. 

Porém, não apresentou nenhuma conclusão referente à sua observação. Por sua 

vez, Bernardo, concluiu de maneira correta e afirmou que, não apresentando lados 

proporcionais e nem ângulos iguais, as figuras não eram semelhantes. 

Após as conclusões dos alunos acerca da comparação sobre os quatro pares 

de figuras que lhes foram oferecidos, iniciamos as discussões para certificar se eles 

conseguiriam ou não promover uma definição para figuras semelhantes. Bernardo 

não apresentou dificuldade e, rapidamente, afirmou: “Quando seus lados são 

proporcionais e seus ângulos são iguais”. Porém, há de se notar que o aluno ecoou 

as palavras pronunciadas pela Pesquisadora 2: “...a gente fala de semelhança 

quando os lados são proporcionais e os ângulos são iguais.” 

Bernardo: Não são proporcionais os lados. 
Márcio: Não são proporcionais, não tem nada proporcional e pra dizer a verdade não é 
nem semelhante. 
Pesquisadora 1: Não é semelhante, por quê? 
Márcio: Porquê ele é feio, esquisito, diferente. 
Bernardo: Semelhantes eles são, porque são triângulos escalenos. Os lados não são 
proporcionais e nem o ângulo é igual. 
Pesquisadora 1: Os triângulos são semelhantes? 
Bernardo: De certa forma sim. 
Pesquisadora 1: Como assim de certa forma? Ou é ou não é. 
Pesquisadora 2: Há uma confusão. Eles são figuras de mesma natureza. Eles têm três 
lados, são triângulos. Mas, a gente fala de semelhança quando os lados são 
proporcionais e os ângulos são iguais. 
Márcio: Mas não têm. 
Bernardo: Não têm, então não são semelhantes. 
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Por sua vez, Márcio apresentou um discurso que tornou necessária a 

intervenção das pesquisadoras e também de Bernardo para, então, aproximar-se da 

definição de semelhança de figuras, nossa proposta. 

No início do seu discurso, Márcio declarou que “Se os ângulos do triângulo ou 

da forma geométrica forem iguais, então independente deles serem maiores ou 

menores, então isso quer dizer que eles são semelhantes.”, uma definição 

apropriada no caso de semelhança de triângulos, porém, discutível no caso de 

outras formas geométricas, já que existem figuras que apresentam ângulos iguais e 

não são semelhantes. 

Continuando o diálogo com a Pesquisadora 1, quando questionado sobre 

formas geométricas, Márcio reelaborou sua resposta dizendo que “Se for triângulo 

maior não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se os ângulos forem iguais, 

são semelhantes”, indicando que a definição apresentada por ele era válida para 

triângulos. Nesta resposta, Márcio nos ofereceu mais do que estávamos propondo, 

evidenciando perceber um dos casos de semelhança de triângulos. 

Entretanto, nosso intuito estava em conduzir os alunos à percepção das 

condições que devem ser satisfeitas para que duas figuras quaisquer sejam 

semelhantes e, então, demos continuidade à nossa discussão. 

Trecho 5.13 – Definindo semelhança de figuras 
Fonte: Acervo Pessoal 

Após as intervenções da Pesquisadora 1 e de Bernardo, Márcio indicou estar 

envolvido num processo de objetificação, ao perceber, no decorrer de seu discurso, 

que duas condições são necessárias para que duas figuras geométricas quaisquer 

sejam semelhantes. 

Pesquisadora 1: Então os lados são proporcionais. Você entende isso? 
Márcio: Eu entendo, é proporcional. 
Pesquisadora 1: Por isso o último par não era semelhante. 
Márcio: É desproporcional e não tem nada de semelhante porque o ângulo não é igual. 
Pesquisadora 1: Então tem que acontecer as duas coisas, uma coisa só não serve? 
Márcio: Não. 
Pesquisadora 1: Ou as duas ou nada? 
Bernardo: Não, porque não adianta você ter só os ângulos iguais e as medidas serem 
diferentes. Mesmo assim acho que não daria certo porque se os ângulos são iguais as 
medidas teriam que ser proporcionais pra dar, senão não daria. 
Márcio: Se o ângulo é igual mesmo que a medida não seja proporcional ele é semelhante 
do mesmo jeito pelo ângulo. 
Bernardo: Marcio, se os lados não forem proporcionais à outra figura, mesmo sendo a 
mesma figura, os lados não sendo proporcionais de uma pra outra, os ângulos vão ser 
diferentes. Vai ser diferente. 
Márcio: Se a medida for diferente... Ah tá. Já entendi. 
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Para finalizar a realização da tarefa I, propusemos uma situação cotidiana a 

fim de verificar se os alunos conseguiriam ou não relacionar os conceitos 

trabalhados por meio das atividades com situações práticas. 

 
Trecho 5.14 – Inserindo situações cotidianas ao contexto 
Fonte: Acervo pessoal 

Bernardo apresentou segurança em suas conclusões durante o processo, 

utilizou-se de termos culturalmente aceitos, ofereceu uma definição sobre o conceito 

proposto percebendo as condições que devem ser satisfeitas para que duas figuras 

sejam semelhantes e, quando inserimos ao contexto uma situação cotidiana, 

relacionou-a com os conceitos trabalhados durante a realização da tarefa I, 

demonstrando ter tomado consciência do conceito em questão, o que nos sugeriu 

que o aluno objetificou o conhecimento referente a figuras semelhantes. 

Destacamos, porém, que a agilidade e facilidade demonstradas pelo aluno quanto 

às suas conclusões, pode ser decorrente do fato de ele já ter aprendido, em sua 

trajetória escolar, semelhança de figuras e semelhança de triângulos, como nos 

afirmou anteriormente. 

No decorrer do processo, Márcio demonstrou algumas dificuldades que 

parecem ter sido superadas a partir das implicações realizadas tanto pelas 

pesquisadoras como por Bernardo. As considerações do aluno, em alguns 

momentos, pareceram estar atreladas às conclusões e aos discursos de Bernardo e, 

na maioria das discussões, houve a necessidade de intervenções para auxiliar o 

aluno. Ao inserirmos uma situação cotidiana ao contexto (Trecho 5.14), o aluno 

pouco interagiu e a Pesquisadora 2 precisou utilizar-se de diversos exemplos para 

Pesquisadora 2: Vocês conhecem maquete? 
Márcio: Já ouvi falar. 
Bernardo: Eu montei uma quando eu era mais novo. 
Pesquisadora 2: Então, quando você vai fazer uma maquete você tem que pensar na 
proporção 
Bernardo: Tem que fazer tudo proporcional. 
Pesquisadora 2: (Se dirigindo ao Márcio). Pôster e foto 3x4. 
Márcio: Ah. Não sei isso não.  
Pesquisadora 2: Você lembra de foto? 
Márcio: Não lembro.  
Pesquisadora 2: Mas você imagina que se eu for tirar uma foto e aumentar de qualquer 
jeito, o que vai acontecer com a sua foto? As pessoas tiram foto de corpo inteiro, não 
tiram? E a foto não tem necessariamente 1,70 m. 
Márcio: Aí você vai pela proporção. 
Pesquisadora 2: Isso. E tudo tem que seu mantido. Os ângulos têm que ser mantidos, 
senão fica um olho na testa, outro olho no pé... 
Márcio: Entendi. 
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que ele percebesse as relações entre estes e aqueles conceitos trabalhados na 

tarefa I. Márcio apresentou indícios de estar em processo de objetificação do 

conhecimento ao concordar com a definição proposta sobre o conceito de 

semelhança.  

Em síntese, a utilização da ferramenta 1, principalmente após termos 

recortado as figuras, favoreceu a formação de imagens mentais, segundo a 

perspectiva de Argyropoulos, das figuras exploradas, e propiciou o acesso às 

informações sobre o conceito proposto. As interações sujeito e sujeito e sujeitos e 

pesquisadoras viabilizaram a conscientização dos conceitos em questão, 

principalmente para Márcio, que demonstrou dificuldade em alguns momentos. 

Assim, a ferramenta e as interações, utilizadas como elementos mediadores, foram 

determinantes para o processo de objetificação do conhecimento. 

 

 

5.2 Exploração de Figuras Homotéticas 

 

 

Como já mencionamos na seção 4.3.2.1, o objetivo desta tarefa foi conduzir 

os sujeitos à percepção de propriedades referentes à homotetia.  

Como Márcio não havia chegado, decidimos iniciar as atividades com 

Bernardo. A princípio, perguntamos ao aluno o que ele se lembrava sobre o nosso 

encontro anterior. 

Trecho 5.15 – Considerações de Bernardo sobre semelhança de figuras 
Fonte: Acervo pessoal 

Bernardo: Nós vimos as medidas e vimos se ....Deu pra ver que a pequena era 
proporcional a grande, a grande proporcional a pequena, uma era o dobro, os triângulos 
era o triplo do tamanho da pequena, os ângulos eram iguais, mas quando as medidas 
eram diferentes os ângulos também eram diferentes.  
Pesquisadora 1: E aí nós definimos que as figuras são semelhantes quando... 
Bernardo: Quando os ângulos são iguais e as medidas são proporcionais. 
Pesquisadoras 1: As medidas dos? 
Bernardo: As medidas dos triângulos, das figuras... 
Pesquisadora 1: Dos lados né? 
Bernardo: É. 
Pesquisadora 2: Você lembra o nome do que vamos estudar? 
Bernardo: Eu não sei nem falar aquilo ainda.  
Pesquisadora 1: Aquilo chama homotetia. 

Bernardo: Homotetia 
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Em seu discurso, Bernardo demonstrou ter compreendido as condições 

necessárias para que duas figuras sejam semelhantes. 

Posteriormente, iniciamos a aplicação das atividades referentes à exploração 

de figuras homotéticas, as quais foram apresentadas na seção 4.3.2.1. Oferecemos 

para Bernardo uma situação de ampliação direta, na qual a figura original e a figura 

obtida eram triângulos (Figura 5.8).  

 
Figura 5.8 – Atividade de ampliação direta 
Fonte: Acervo pessoal 

Colocamos a mão do aluno sobre cada um dos elementos presentes na placa. 

Explicamos que o pino de plástico era o ponto de homotetia e que a transformação 

geométrica ocorreria a partir desse ponto. Explicamos, também, que os pinos de 

madeira representavam os vértices da figura original, que os parafusos 

representavam os vértices da figura formada, que o elástico delineava cada uma das 

figuras e que o lastec, apresentado para eles como o elástico mais fino, 

representava a reta projetante. Após o reconhecimento de cada um dos elementos 

presentes na placa de madeira, sugerimos que o aluno explorasse as figuras (Figura 

5.9)  

 
Figura 5.9 – Bernardo explorando as figuras 
Fonte: Acervo pessoal 
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Trecho 5.16 – Bernardo explorando sua primeira atividade 
Fonte: Acervo pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 5.10 – Bernardo utilizando a régua 
Fonte: Acervo pessoal 

Por meio de medição com a régua (Figura 5.10), o aluno concluiu que a 

medida da reta projetante, que tinha como extremidades o ponto de homotetia e o 

vértice da figura original, tinha nove centímetros e que a medida da reta projetante, 

que tinha como extremidades o ponto de homotetia e o vértice homólogo, tinha 

dezoito centímetros. Concluiu, assim, que a reta maior era o dobro da reta menor. 

Sugerimos, então, que o aluno verificasse o que aconteceria com os outros vértices. 

O aluno chegou à mesma conclusão para os outros vértices da figura, ou seja, que a 

reta maior era o dobro da reta menor. Consideramos que, após ter compreendido o 

Bernardo: (Tateando a figura original) Um triângulo. (Tateando a figura obtida) Outro 
triângulo. Triângulos. 
Pesquisadora 1: Vamos pensar assim: Esse primeiro ponto (colocando a mão do aluno 
sobre o ponto de homotetia), com o primeiro triângulo (colocando a mão do aluno figura 
original) e depois com o segundo triângulo (colocando a mão do aluno sobre a figura 
obtida). Tem esse ponto (colocando o dedo do aluno sobre o ponto de homotetia) e é a 
partir desse ponto que as figura se formam. Desse ponto (colocando o dedo do aluno 
sobre o ponto de homotetia e percorrendo o lastec até um dos vértices da figura original) 
vai chegar nesse ponto aqui e desse ponto (colocando o dedo do aluno sobre o ponto de 
homotetia e percorrendo o lastec até o vértice homólogo) vai chegar num novo ponto que 
é homólogo ao primeiro.  
Bernardo: Duas retas. Uma que para no meio e outra que segue. 
Pesquisadora 1: Isso. Mas as retas devem partir do primeiro ponto. Tudo será em relação 
ao pino de plástico. Eu quero que você verifique qual a relação do ponto de plástico com 
cada um dos outros pontos que exploramos. Vamos verificar cada um dos vértices do 
triângulo. 
Bernardo: Eu percebi que há duas retas. Só que uma é curta e a outra é longa. 
Pesquisadora 2:  Você está pensando no comprimento das retas? Você quer a régua? 
Bernardo: Pra ver centímetros? 
Pesquisadora 2: Porque você falou que uma é curta e a outra é longa... 
Bernardo: Pode seu. Dá a régua. Vamos ver as medidas. 
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objetivo da atividade, Bernardo não apresentou dificuldade para perceber os vértices 

homólogos bem como a razão de homotetia. 

Márcio havia chegado há alguns minutos. Decidimos, então, iniciar as 

atividades com o aluno, antes de oferecer uma nova situação para Bernardo. 

Perguntamos para Márcio o que ele se lembrava de nosso último encontro. 

Trecho 5.17 – Considerações de Márcio sobre semelhança de figuras 
Fonte: Acervo pessoal 

Observamos que, da mesma forma que Bernardo, Márcio demonstrou ter 

compreendido as condições necessárias para que duas figuras sejam semelhantes. 

Após Márcio ter nos relatado o que se recordava de nosso último encontro, 

iniciamos a aplicação das atividades referentes à exploração de figuras homotéticas. 

Oferecemos para o aluno uma situação de redução direta (Figura 5.11), na qual as 

figuras original e obtida eram paralelogramos.  

 
Figura 5.11 – Atividade de redução direta 
Fonte: Acervo pessoal 

Márcio: Falamos dos ângulos, da semelhança entre um e outro, das proporções... 
Pesquisadora 1: Proporções de que? Quem era proporcional? 
Márcio: Os lados, o tamanho da forma. 
Pesquisadora 1: E os ângulos eram... 
Márcio: Semelhantes ou não semelhantes. Depende. 
Pesquisadora 1: Os ângulos eram semelhantes ou iguais? 
Márcio: Iguais e os lados proporcionais. 
Pesquisadora 1: Então, quando uma figura é semelhante a outra? 
Márcio: Quando ela é pequena, porém com a mesma proporção. 
Pesquisadora 1: Quem tem a mesma proporção? 
Márcio: As duas figuras, entre uma e outra. Independente do tamanho. Ela pode ser 
maior, só que a outra pode ser menor. Com tanto que a menor seja menor 
proporcionalmente com relação a grande, elas são semelhantes. 
Pesquisadora 1: E a gente mede o que pra saber isso? 
Márcio: Mede os lados. 
Pesquisadora 1: E os ângulos? 
Márcio: Os ângulos eram iguais. 
Pesquisadora 1: Isso mesmo. Você lembra do nome do que nós vamos estudar? 
Márcio: Não. 

Pesquisadora 1: Homotetia. 
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Colocamos a mão do aluno sobre cada um dos elementos presentes na placa 

e explicamos o que cada um deles representava, da mesma forma que havíamos 

feito com Bernardo. Após o reconhecimento dos elementos, sugerimos que Márcio 

explorasse as figuras (Figura 5.12). 

 
Figura 5.12 – Márcio explorando as figuras 
Fonte: Acervo pessoal 
 

Trecho 5.18 – Márcio explorando sua primeira atividade 
Fonte: Acervo pessoal 

Márcio apresentou dificuldade em compreender a proposta da atividade, o 

que exatamente ele deveria explorar. Após a intervenção da Pesquisadora 1, o 

aluno observou a ocorrência de uma redução, por meio da exploração tátil. Ao ser 

questionado sobre a forma pela qual comparamos as figuras nas atividades 

Pesquisadora 1: O que aconteceu de uma figura para outra? 
Márcio: Mudou de tamanho só. Uma é maior que a outra. 
Pesquisadora 1: É assim: Esse (colocando o dedo do aluno sobre o vértice da figura 
original) é o parzinho desse (colocando o dedo do aluno sobre o vértice homólogo). 
Agora verifica os outros. 
Márcio: (Mostrando corretamente pares de vértices homólogos) Esse é desse e esse aqui 
é desse aqui. 
Pesquisadora 1: Explora as figuras. Vamos ver o que você descobre. Sempre com 
relação ao ponto de plástico. 
Márcio: Não sei o que a senhora quer. (Explorando o trapézio original) Isso aqui parece 
ser um paralelogramo esquisito. 
Pesquisadora 1: É um trapézio. E o outro também é um trapézio. O que aconteceu de um 
trapézio para o outro?  
Márcio: Diminuiu o tamanho só. Estreitou um pouco mais. 
Pesquisadora 1: Esse elástico fino vai indicar isso aqui: (Deslizando o dedo do aluno 
sobre o lastec) daqui (dedo do aluno sobre o ponto de homotetia) até o ponto de madeira 
(dedo do aluno sobre um dos pontos de madeira) e depois daqui (dedo do aluno sobre o 
ponto de homotetia) até o parzinho dele (dedo do aluno sobre o vértice homotético). 
Márcio: Estranho. Nunca vi esse negócio. 
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realizadas em nosso ultimo encontro, Márcio declarou que as havíamos medido e 

sugeriu que utilizássemos a régua para realizar a atividade em questão (Figura 5.13). 

 
Figura 5.13 – Márcio utilizando a régua 
Fonte: Acervo pessoal 

Trecho 5.19 – Conclusões de Márcio sobre sua primeira atividade 
Fonte: Acervo pessoal 

Márcio realizou a exploração utilizando o ponto de homotetia como uma das 

extremidades da reta projetante e os vértices, ora o original, ora o homólogo, como a 

outra extremidade. Outro aspecto importante foi que o aluno não apresentou 

dificuldade em reconhecer os vértices homólogos.  

Após cada um dos alunos ter realizado sua primeira atividade, a 

Pesquisadora 2 introduziu o objetivo da homotetia e iniciou uma discussão sobre as 

atividades realizadas, com o intuito de verificar o que realmente os alunos haviam 

percebido. 

Márcio: (Medindo a distância do ponto de homotetia ao vértice da figura original) Dezoito 
centímetros. (Medindo a distância do ponto de homotetia ao vértice homólogo ao 
primeiro) Nove centímetros. 
Pesquisadora 1: O que aconteceu? 
Márcio: Metade. 
Pesquisadora 1: Faz isso com um outro parzinho. 
Márcio: Mais ou menos 29.  
Pesquisadora 1: Mede o outro. Você acha que tem que dar quanto? 
Márcio: É pra ter uns 14, se for pela proporção. 14 e alguma coisinha... 
Pesquisadora 1: O que aconteceu? 
Márcio: Metade. 
Pesquisadora 1: Verifica os outros agora. 
Márcio: Dez e vinte. É metade. Seis e doze. Metade. Eu descobri que um é o dobro e o 
outro é a metade do outro.  
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Trecho 5.20 – Discussão sobre as atividades 
Fonte: Acervo pessoal 

Os alunos referiram-se às medidas dos lados e aos tamanhos das figuras, 

embora, em nenhum momento da atividade, tivessem trabalhado diretamente com 

as figuras, e sim, com as distâncias entre o ponto de homotetia e os vértices da 

figura original e seus homólogos. Isso demonstrou que ambos ainda estavam presos 

a uma das condições necessárias para que duas figuras sejam semelhantes, ou seja, 

ainda não haviam notado que, na transformação geométrica homotetia, o foco 

principal está em relacionar a distância do ponto de homotetia e o vértice da figura 

original com a distância do ponto de homotetia e o vértice homólogo. 

Após medirem os lados homólogos, sem demonstrar dificuldade para 

reconhecê-los, ambos os alunos concluíram que as distâncias entre o ponto de 

homotetia e os vértices, isto é, as medidas das retas projetantes, obedeciam à 

mesma proporção existente entre as medidas dos lados. 

Antes de iniciarmos a realização da segunda atividade, perguntamos aos 

alunos se poderíamos dispensar o uso da régua. Nossa intenção era que os alunos 

percebessem que poderiam determinar as distâncias por meio da contagem dos 

furos presentes na placa.  

Trecho 5.21 – Discussão sobre a possibilidade de dispensar o uso da régua 
Fonte: Acervo pessoal 

Pesquisadora 1: E se eu não quiser mais usar a régua? Pensem apenas nos pinos. 
Pesquisadora 2: Vocês conseguem descobrir qual a proporção entre os lados se vocês 
não utilizarem a régua e só usarem o desenho? 
Márcio: Com exatidão, não. 
Bernardo: Claro que dá. 
Pesquisadora 1: Só a proporção, a medida não dá mesmo. 

Márcio: Ah tá.  

Pesquisadora 2: A homotetia é uma transformação geométrica. O objetivo dela é 
transformar as figuras e quando a gente fala em transformar as figuras, você tem que ter 
uma para fazer a construção e transformar. Então a figura que a gente tinha era a 
representada pelos vértices de madeira e a figura construída, a figura transformada, é a 
figura que tem os vértices parafuso. Cada um de vocês tem uma relação diferente. 
Bernardo e Márcio, qual a relação da figura dada com a figura construída? 
Márcio: Os tamanhos são proporcionais. 
Pesquisadora 1: No seu caso Márcio, o que aconteceu? 
Márcio: Só reduziu, caiu pela metade. 
Pesquisadora 1: E no seu caso Bernardo? 
Bernardo: Eu só medi esse ladinho aqui (referindo-se às retas projetantes). 
Pesquisadora 2: Então mede os lados. Você também pode medir Márcio. Porque você 
não mediu nenhum lado. 
Márcio: O lado da figura? 
Bernardo: O elástico grosso. 
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Para descobrir de que maneira isso seria possível, os alunos exploraram a 

situação que eles já tinham em mãos, contando apenas com as intervenções das 

pesquisadoras. Primeiramente, apresentaremos de que maneira ocorreu a 

exploração de Bernardo e, posteriormente, de que maneira sucedeu a exploração de 

Márcio. 

Trecho 5.22 – Bernardo realizando a atividade de ampliação direta sem usar a régua 
Fonte: Acervo pessoal 

Bernardo não necessitou da intervenção das pesquisadoras. Percebeu, de 

imediato, que poderia contar os furinhos presentes na placa e utilizou-se do 

procedimento correto, sempre contando as distâncias a partir do ponto de homotetia. 

Tal foi sua compreensão com relação à função do ponto de homotetia, que o 

denominou de “zero”, nos parecendo fazer referência ao ponto de partida. 

Como Márcio não conseguiu perceber sozinho que poderia utilizar-se dos 

furos, a Pesquisadora 2 sugeriu que Bernardo expusesse sua conclusão.  

Trecho 5.23 – Bernardo expondo sobre o uso dos furos para Márcio 

Fonte: Acervo pessoal 

Após a exposição de Bernardo sobre sua conclusão, Márcio iniciou a 

realização da atividade dispensando o uso da régua. 

Bernardo: (Comparando o ponto de homotetia e o vértice da figura original) Oh, do zero 
até aqui dá sete. (Comparando o ponto de homotetia e o vértice homólogo ao anterior) 
Do zero (mostrando o ponto de homotetia) até aqui dá catorze.  
Pesquisadora 2: Mas você está contando o que? 
Bernardo: Os vãos. 
Pesquisadora 2: Os buraquinhos? 
Bernardo: É. Daqui (referindo-se ao ponto de homotetia) aqui (referindo-se a outro vértice 
da figura original) são quatro e daqui (referindo-se ao ponto de homotetia) aqui (referindo-

se ao vértice homólogo) são oito. 

Pesquisadora 2: O Bernardo tem uma ideia. Fala Bernardo. 
Bernardo: Pega os buraquinhos. Pra usar como ideia de proporção. 
Pesquisadora 2: Só usando os buraquinhos funciona? 
Bernardo: Funciona. 

Márcio: (Contando os furinhos do ponto de homotetia a um dos vértices original) 
Dezesseis buracos até aqui. 
Pesquisadora 1: E até o parzinho? 
Márcio: Deu nove. Tem alguma coisa errada. Não dá pra medir desse jeito. 
Pesquisadora 1: Será que você contou direitinho? Você está contando o ponto de 
homotetia. É pra contar apenas a distância. 
Márcio: Como assim contar a distância?  
Pesquisadora 1: (Colocando o dedo do aluno sobre o ponto de homotetia) O pino de 
plástico está aqui. Ele não conta... Vai contar um (colocando o dedo do aluno no furo 

posterior ao ponto de homotetia). 
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Trecho 5.24 – Márcio iniciando a realização da atividade de redução inversa sem o uso 
da régua 
Fonte: Acervo pessoal 

Inicialmente, Márcio realizou a contagem de maneira correta, concluindo que 

a distância entre o ponto de homotetia e um dos vértices da figura original era 

dezesseis. Ao contar a distância entre o ponto de homotetia e o vértice homólogo, o 

aluno contou, também, o ponto de homotetia, erro que os alunos sem necessidades 

educacionais especiais também cometem, com certa frequência, ao medirem 

distâncias. 

O aluno escolheu outro par de vértices homólogos e, para a contagem, estava 

se utilizando dos furos localizados paralelamente à reta projetante (Figura 5.14), o 

que foi possível quando os furos estavam localizados na vertical. Quando os furos 

estavam dispostos na diagonal, sua estratégia não funcionou. A Pesquisadora 1 

precisou intervir, dizendo ao aluno que ele deveria contar os furos localizados sob a 

reta projetante. O aluno ficou intrigado, pois anteriormente sua estratégia havia 

permitido chegar à resposta correta. Então, a Pesquisadora 2 interveio.  

 
Figura 5.14 – Furos paralelos à reta projetante 
Fonte: Acervo pessoal 

 
 
 
 
 
 

Márcio: (Contando os furos do ponto de homotetia a um dos vértices da figura original) 
Dezesseis. (Contando a distância do ponto de homotetia até o vértice homólogo ao 
utilizado anteriormente) Deu metade. 
Pesquisadora 1: Verifica com os outros vértices. 
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Trecho 5.25 – Intervenção da Pesquisadora 2 sobre os furos dispostos na diagonal 
Fonte: Acervo pessoal 

Márcio compreendeu com facilidade a explicação da Pesquisadora 2 e 

continuou a realização da atividade, contando dezesseis furos do ponto de 

homotetia ao vértice da figura original. Para contar a distância até o vértice 

homólogo, esqueceu-se de partir do ponto de homotetia e a Pesquisadora 1 

precisou intervir. 

Trecho 5.26 – Márcio realizando a atividade de redução direta 

Fonte: Acervo pessoal 

Para determinar a distância ao vértice homólogo, o aluno contou também o 

ponto de homotetia, erro já cometido anteriormente. Entretanto, percebeu que algo 

estava errado ao declarar “Dá diferença grande aqui”, demonstrando já ter 

consciência da razão de homotetia. Depois das intervenções das pesquisadoras, o 

aluno pareceu ter compreendido a maneira pela qual deveria realizar a contagem 

dos furos para construir a figura homotética. 

Após cada um dos alunos ter realizado a primeira atividade a eles proposta, a 

Pesquisadora 2 introduziu o conceito de homotetia e iniciou uma discussão para 

verificar o que cada um deles havia percebido com relação à sua transformação 

geométrica. 

Pesquisadora 2: Vou te explicar. (colocando os dedos do aluno sobre os furos 
posicionados em linha vertical) Quando você está contando aqui, você está contando 
paralelo a essa linha aqui (Colocando o dedo do aluno sobre a reta projetante que tinha 
como extremidades os vértices estudados pelo aluno anteriormente). Então tanto faz 
contar aqui, como aqui. Como são paralelos dá tudo certo. Aqui ele é inclinado. 

(Colocando o dedo do aluno sobre os furos posicionados na diagonal). 
Márcio: Aqui a distância entre um e outro é maior. 
Pesquisadora 2: Mas você tem que contar os buraquinhos entre os pininhos. 

Pesquisadora 2: Você não partiu do ponto de plástico. 
Márcio: Ah, tá certo. (contando a distância do ponto de homotetia ao vértice homólogo ao 
considerado anteriormente) Dá diferença grande aqui. 
Pesquisadora 2: Não. Você contou um a mais... (Márcio havia contado o ponto de 
homotetia). É esse aqui primeiro (colocando o dedo do aluno sobre o furo posterior ao 

ponto de homotetia). 
Márcio: Oito. Por que deu errado aquela hora? 
Pesquisadora 2: Porque você contou o pino de plástico. 
Pesquisadora 1: Você tem que contar um a partir do ponto de plástico. 
Márcio: (Contando novamente) Ah... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí dá 
certo.  
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Trecho 5.27 – Introduzindo o conceito de homotetia e verificando conclusões 
Fonte: Acervo pessoal 

Os alunos nos apresentaram conclusões corretas quanto às suas atividades, 

demonstrando compreender o conceito de proporcionalidade. Inclusive, Márcio 

interrompeu a Pesquisadora 2, incluindo o fato de que as proporções deveriam ser 

mantidas. Além disso, cada um dos sujeitos percebeu qual a situação – ampliação 

ou redução – oferecida em sua atividade. Porém, há de se observar que Bernardo 

se referiu à proporcionalidade dos lados e, Márcio, ao tamanho das figuras, 

conceitos ligados à semelhança de figuras. Nenhum deles atentou-se ao fato de que, 

suas conclusões partiram da contagem das distâncias do ponto de homotetia aos 

vértices homólogos, o que demonstrou ainda não terem percebido que o foco estava 

na maneira pela qual ocorre a construção de figuras homotéticas.  

Após verificarmos as conclusões dos alunos, invertemos as atividades. 

Oferecemos a situação de redução direta (Figura 5.11) para Bernardo e a situação 

de ampliação direta (Figura 5.8) para Márcio. 

Bernardo iniciou a atividade apenas explorando as figuras, sem demonstrar 

estar atento à proposta da atividade. A Pesquisadora 2 o ajudou a reconhecer o 

ponto de homotetia, a figura original e a figura obtida. Após o auxílio da 

Pesquisadora 2, o aluno apresentou independência na realização da atividade 

(Figura 5.15) e concluiu declarando “Então dobrou o tamanho. A grande reduziu pela 

metade”. Nessa declaração observamos que Bernardo fez uso do termo reduziu, 

apropriado para o conceito de homotetia. Além disso, inicialmente declarou que o 

tamanho havia dobrado e, posteriormente, realizando a comparação da figura dada 

para a obtida, conclui haver uma redução, demonstrando perceber qual era a figura 

original e qual era a figura construída. 

Pesquisadora 2: O objetivo da homotetia é a gente reproduzir figuras. Então eu posso 
reproduzir figuras do mesmo tamanho, posso ampliar, posso reduzir e posso inverter.  
Márcio: Mantendo as proporções... 
Pesquisadora 2: Então eu posso copiar igual, posso ampliar, posso reduzir e posso 
inverter. Cada um de vocês tem uma coisa aqui. Eu gostaria que o Bernardo falasse o 
que ele tem, o que aconteceu com a figura dada dele e que o Márcio falasse o que 
aconteceu com a figura dada, lembrando que a figura dada é com pinos de madeira. 
Bernardo: Foi ampliada. Os lados aumentaram o dobro. 
Márcio: Da grande pra pequena reduziu de tamanho. Reduziu em cinquenta por cento.  
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Figura 5.15 – Bernardo realizando a atividade de redução 
direta 
Fonte: Acervo pessoal 

Por sua vez, Márcio explorou os elementos presentes na placa tateando-os 

apenas, sem demonstrar algum critério. Parecia não saber como realizar a atividade, 

contrariando nossas percepções anteriores sobre sua compreensão. A 

Pesquisadora 1 precisou intervir, conduzindo, de maneira mais neutra possível, a 

realização da atividade.  

Trecho 5.28 – Márcio realizando a atividade de ampliação direta  
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 5.16 – Márcio realizando a atividade de ampliação 
direta 
Fonte: Acervo pessoal 

Pesquisadora 1: Você tem que achar o ponto de plástico. É sempre em relação ao ponto 
de plástico. É plástico, madeira e parafuso. Qual é a figura original? A original é a 
formada por pinos de madeira. 
Márcio: Só tem três de madeira aqui.  
Pesquisadora 1: Então, que figura é essa? 
Márcio: É um triângulo retângulo. 
Pesquisadora 1: E o outro que formou também tem que ser um triângulo retângulo. 
Verifica o que aconteceu. Plástico (colocando o dedo do aluno sobre o ponto de 
homotetia), agora escolhe um de madeira (o aluno apontou para um vértice de madeira) e 
o parzinho dele (o aluno apontou para o vértice homólogo). Agora conta, vamos ver o que 
acontece. 
Márcio: Oito (contando do vértice homólogo ao ponto de homotetia). Quatro (contando do 
vértice da figura original ao ponto de homotetia). Dobrou de tamanho. 
Pesquisadora 1: Verifica um outro par. 
Márcio: (Mostrando o par de vértices homólogos com o qual trabalharia) Dez e cinco. 
Proporção de meio a meio. 
Pesquisadora 2: O Bernardo acertou Márcio quando disse que uma é o dobro da outra?  
Márcio: Acertou sim. 



97 

 

Após as intervenções da Pesquisadora 1, Márcio realizou a atividade (Figura 

5.16) e percebeu a relação entre as figuras, mas não se utilizou do termo ampliação, 

voltando para o conceito de proporcionalidade.  

Ambos os alunos demonstraram estar em processo de objetificação, pois 

perceberam que a transformação geométrica homotetia gera figuras semelhantes e 

agregaram ao conceito de proporcionalidade, conceitos ligados à transformação 

geométrica.  

Posteriormente, oferecemos para Bernardo uma situação de redução inversa 

(Figura 5.17) e, para Márcio, uma situação de ampliação inversa (Figura 5.18). Os 

alunos realizaram a atividade individualmente (Figura 5.19), contando apenas com 

as intervenções das pesquisadoras, quando necessário. Sugerimos aos alunos que 

iniciassem a atividade encontrando o ponto de homotetia, a figura original e a figura 

obtida.  

 
Figura 5.17 – Atividade de redução 
inversa 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 5.18 – Atividade de ampliação 
inversa 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 5.19 – Bernardo e Márcio realizando a última atividade 
Fonte: Acervo pessoal 

Bernardo reconheceu rapidamente cada uma das figuras e, após fazer a 

exploração tátil concluiu ter ocorrido uma redução, mas não fez referência à razão 
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de homotetia. A Pesquisadora 2 declarou que não era uma redução simples e 

Bernardo concordou, dizendo que uma figura estava contra a outra, que as bases 

estavam próximas a as pontas estavam afastadas. Sendo assim, a Pesquisadora 2 

introduziu o termo invertidas e comentou ter acontecido duas coisas com a figura. 

Bernardo declarou que além dela ter sido reduzida, ela estava invertida, já utilizando 

termos referentes ao conceito de homotetia e, assim, demonstrando estar se 

apropriando da transformação geométrica em questão. 

Após as primeiras conclusões sobre a transformação geométrica ocorrida, a 

Pesquisadora 2 pediu para que o aluno verificasse qual a razão de homotetia. 

Bernardo iniciou a atividade contando apenas as distâncias existentes entre o ponto 

de homotetia e os vértices da figura original. A Pesquisadora 2 interveio, dizendo ao 

aluno que deveria verificar os pares de vértices homólogos.  

Trecho 5.29 – Bernardo realizando a atividade de redução inversa 

Fonte: Acervo pessoal 

Bernardo observou a ocorrência de uma redução e de uma inversão e, após 

contar as distâncias entre o ponto de homotetia e os vértices homólogos descobriu a 

razão de homotetia, declarando que a figura havia sido reduzida pela metade. A 

Pesquisadora 2 sugeriu que o aluno comparasse dois lados homólogos. Bernardo 

escolheu corretamente um par de lados homólogos e, sem utilizar a régua, contando 

apenas as distâncias entre os furos, concluiu que também havia ocorrido uma 

redução de razão meio. 

Bernardo: Quatro (contando a distância do ponto de homotetia a um dos vértices da 
figura original). 
Pesquisadora 2: Mas você tem que ver quem é o parceiro desse.  
Bernardo: Quatro e dois. 
Pesquisadora 2: Mas quem é o parceiro desse aqui (colocando o dedo do aluno sobre o 
vértice original que estava a quatro furinhos de distância do ponto de homotetia). 
Bernardo: Esse aqui (mostrando o vértice homólogo). 
Pesquisadora 2: Então tá. 
Bernardo: Oito. (após contar a quantidade de furinhos entre o ponto de homotetia e o 
vértice da figura original). Ela foi reduzida pela metade. Daqui (referindo-se ao ponto de 
homotetia) até aqui é dois (referindo-se ao vértice homólogo), daqui (referindo-se ao 
ponto de homotetia) até aqui (referindo-se ao vértice da figura original) é quatro. 
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Por sua vez, Márcio, apesar de não apresentar dificuldade em reconhecer o 

ponto de homotetia, não conseguiu nos dizer qual era a figura original e qual era a 

figura obtida. A Pesquisadora 1 interferiu, recordando que a figura dada era aquela 

formada pelos pinos de madeira e que, a figura obtida, era a formada pelos 

parafusos. 

Trecho 5.30 – Márcio realizando a atividade de ampliação inversa 

Fonte: Acervo pessoal 

Márcio percebeu a ocorrência de uma ampliação e de uma inversão. Após 

contar as distâncias entre o ponto de homotetia e os vértices homólogos, determinou 

de maneira correta a razão de homotetia. Porém, para verificar a razão de homotetia, 

o aluno declarou que teria que medir, ainda atrelado ao conceito de 

proporcionalidade entre os lados, trabalhados na tarefa I, referente ao estudo de 

semelhança de figuras. Entretanto, apesar das dificuldades apresentadas pelo aluno 

no início desta atividade, Márcio reconheceu os vértices homólogos e definiu qual a 

proporção existente, já fazendo referência à razão de homotetia. 

Finalmente, perguntamos aos alunos qual o ponto mais importante da 

transformação geométrica e ambos mostraram o ponto de homotetia. 

A ferramenta 2 permitiu o acesso às informações e, a representação de cada 

um dos elementos presentes na transformação geométrica com pinos diferentes, foi 

determinante para o êxito da atividade.  

Sabemos que homotetia não é um conteúdo dos mais simples, mesmo 

quando ensinado para alunos sem necessidades educacionais especiais. No 

Pesquisadora 1: Explora e me diz o que acontece da figura dada (colocou os dedos do 
aluno sobre a figura dada) para a figura obtida (colocou os dedos do aluno sobre a figura 

obtida). 
Márcio: Ela só mudou o lado só. Ela mudou de posição. Essa aqui (mostrando o “bico” da 
figura original) está com o negócio pra cima e essa aqui (mostrando o “bico” da figura 
obtida) tá pra baixo. 
Pesquisadora 1: Então inverteu? 
Márcio: Ela tá invertida só. E tamanho ampliado. 
Pesquisadora 1: Então me fala o quanto está ampliado. 
Márcio: Tem que medir então. 
Pesquisadora 1: Sem medir. Vamos trabalhar com os furinhos. Escolhe um vértice de 
madeira e me diz quem é o parzinho dele. 
Márcio: (Contando do ponto de homotetia ao vértice da figura obtida) Quatro. (Contando 
do ponto de homotetia até o vértice homólogo pertencente à figura original) Dois. 
Pesquisadora 1: Agora escolhe um outro parzinho de vértices. 
Márcio: Seis. Três. Também é o dobro. 
Pesquisadora 1: Escolhe um outro par. 
Márcio: Dez e cinco. Também é o dobro. 
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decorrer do desenvolvimento das atividades, os alunos foram agregando, ao 

conceito de proporcionalidade, novos significados referentes à transformação 

geométrica homotetia. Por meio do uso da ferramenta e das interações como 

elementos mediadores, ambos os alunos demonstraram envolvimento em um 

processo de objetificação, pois passaram a se utilizar dos termos ampliação e 

redução e perceberam que a determinação das distâncias entre o ponto de 

homotetia e os vértices homólogos possibilita encontrar a razão de homotetia. 

Acreditamos que os alunos compreenderam de que maneira ocorre a 

transformação geométrica homotetia e pudemos comprovar esse fato por meio da 

aplicação da próxima atividade, referente à construção de figuras homotéticas. 

 

  

5.3 Construção de Figuras Homotéticas 

 

 

Como já foi dito na seção 4.3.2.2, o objetivo das atividades relacionadas à 

construção de figuras homotéticas foi verificar se o processo de objetificação no qual 

os alunos envolveram-se na atividade anterior propiciou a compreensão dos sujeitos 

no que se refere às propriedades ligadas à transformação geométrica homotetia, 

tornando-os aptos à construir figuras homotéticas. 

Como Márcio atrasou-se novamente, iniciamos a realização das atividades 

com Bernardo. A princípio, perguntamos ao aluno o que ele se lembrava sobre o 

nosso encontro anterior e ele nos disse não conseguir explicar nada do que 

havíamos trabalhado. Então, oferecemos a ele uma placa, a qual ele já havia 

explorado na atividade anterior, com uma situação de redução inversa e uma 

situação de ampliação inversa. 

Bernardo: (Explorando a situação de redução inversa) Essa aqui é a figura que você fez 
(colocando as mãos sobre a figura construída com pinos de madeira) e essa aqui é a 
figura que se formou depois (colocando as mãos sobre a figura construída com 
parafusos) e esse aqui é o... não lembro esse nome (colocando o dedo sobre o pino de 

plástico). 
Pesquisadora 1: Ponto de homotetia, centro de homotetia. 
Bernardo: Centro de homotetia. Eu sei que os ângulos eram iguais e os lados eram 
proporcionais. 
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Trecho 5.31 – Bernardo recordando conceitos 
Fonte: Acervo pessoal 

O aluno usou os termos de maneira correta, porém repetindo termos 

utilizados pela Pesquisadora 1 e pareceu ainda estar focado mais em semelhança 

de figuras do que na transformação geométrica em questão. Entretanto, no final de 

seu discurso, demonstrou ter compreendido de que maneira ocorre a construção de 

figuras homotéticas e evidenciou perceber a razão de homotetia bem como a 

ocorrência de inversão.  

Posteriormente, iniciamos a aplicação das atividades referentes à construção 

de figuras homotéticas, as quais foram apresentadas na seção 4.3.2.2. Oferecemos 

para Bernardo um triângulo (Figura 5.20) e pedimos para que ele realizasse uma 

ampliação de razão três. 

 
Figura 5.20 – Atividade de ampliação direta 
Fonte: Acervo pessoal 

Pesquisadora 1: E como a gente fazia da figura dada para formar a outra? 
Bernardo: Eu não lembro. 
Pesquisadora 1: Lembra que a gente contava os furinhos? 
Bernardo: A gente contava os furinhos que era a distância desse ponto (mostrando o 
ponto de homotetia) até o.... (com o dedo sobre um dos vértices). 
Pesquisadora 1: Vértice. 
Bernardo: Vértice 
Pesquisadora 1: Então, como a gente fazia? Verifica do ponto de homotetia até um dos 
pontos de madeira quantos furinhos têm. 
Bernardo: Dois. 
Pesquisadora 1: E para o outro? 
Bernardo: Um. 
Pesquisadora 1: O que aconteceu? 
Bernardo: Ele é proporcional. Esse aqui (mostrando a figura formada) é metade desse 
(mostrando a figura original). (Explorando a situação de ampliação inversa) Esse aqui 
você criou (colocando as mãos sobre a figura construída com pinos de madeira) e esse 
aqui foi criado (colocando as mãos sobre a figura construída com parafusos). (Após 
realizar a comparação entre dois vértices homólogos). Você ampliou o dobro. 
Pesquisadora 1: E o que mais aconteceu com figura? 
Bernardo: Ela está invertida. 
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O aluno começou a contagem dos furos pertencentes aos lados do triângulo, 

esquecendo-se do ponto de homotetia, mais uma vez demonstrando estar 

preocupado com a medida dos lados, retornando ao conceito de semelhança de 

figuras. 

Trecho 5.32 – Bernardo explorando a atividade de ampliação direta 
Fonte: Acervo pessoal 

O aluno se utilizou da régua para resolver todas as atividades, atribuindo a ela 

o papel de reta projetante e, desta forma, de acordo com a teoria de Radford, 

exposta na seção 2.3, transformando-a em uma ferramenta semiótica. 

Trecho 5.33 – Bernardo iniciando a atividade de ampliação direta 
Fonte: Acervo pessoal 

Bernardo colocou o parafuso em um dos furos da placa, mas não demonstrou 

se utilizar de nenhuma estratégia. Por isso, a Pesquisadora 1 decidiu questioná-lo. 

Pesquisadora 1: Você precisa comparar com quem? 
Bernardo: Com esse aqui (mostrando com o dedo o ponto de homotetia). 
Pesquisadora 1: Isso. Lembra que sempre tem a ver com o ponto de homotetia? A gente 
vai se basear sempre nele. 
Bernardo: Sempre? 
Pesquisadora 1: Sempre. Foi o que fez antes... 
Pesquisadora 2: Para determinar os vértices parafuso você estava sempre comparando a 
distância entre dois pontos. 
Pesquisadora 1: Você contava os furinhos em relação a quem?  
Bernardo: Desse ponto (mostrando o ponto de homotetia) até esse ponto (mostrando um 

dos vértices da figura original). 
Pesquisadora 1: Então... 
Bernardo: Cada buraco esquisito... 
Pesquisadora 2: Quer a régua? 
Bernardo: Eu quero.  

Bernardo: (Com o auxílio da régua, o aluno contou os furos do ponto de homotetia até um 
dos vértices da figura original) Um, dois, três, quatro. (Contando a distância do ponto de 
homotetia até o segundo vértice da figura original).Um, dois, três, quatro, cinco. 
(Contando os furos pertencentes a um dos lados da figura) Estranho... Tem buraco, 
depois some o buraco. 
Pesquisadora 1: Mas por que? O que você está fazendo de diferente do que você fez 
com os outros dois? 
Bernardo: (Referindo a um dos lados do triângulo) Eu tô contando pra medir isso aqui. 
(Contando a distância do ponto de homotetia até o terceiro vértice). Dois. 
Pesquisadora 1: Certo. Agora sim. Agora eu quero o triplo. 
Bernardo: Cadê? 
Pesquisadora 1: É o que você vai fazer. 
Bernardo: Cadê o elástico. 
Pesquisadora 1: Não precisa do elástico. Você vai usar os vértices (entregando ao aluno 
um parafuso). Escolhe um vértice e triplica. 
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Trecho 5.34– Bernardo determinando o primeiro vértice homólogo na atividade de 
ampliação direta 
Fonte: Acervo pessoal 

Inicialmente, Bernardo não ofereceu uma explicação acerca da colocação do 

parafuso no local apropriado. Porém, após as intervenções da Pesquisadora 1, 

Bernardo propôs uma explanação correta sobre a maneira de determinar vértices 

homólogos. Propusemos ao aluno que determinasse os outros dois vértices 

homólogos. Bernardo realizou a contagem dos furos e os determinou de maneira 

correta e sem dificuldade (Figura 5.21). Sugerimos que o aluno conferisse sua 

construção e nos explicasse o que havia feito. Após conferir as distâncias entre o 

ponto de homotetia e os vértices das figuras original e obtida, Bernardo concluiu que 

havia ocorrido uma ampliação de razão três. O aluno colocou o elástico de maneira 

correta para delinear a figura obtida (Figura 5.22). 

 
Figura 5.21 – Bernardo contando os 
furos 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 5.22 – Bernardo delineando a 
figura  
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Pesquisadora 1: O que você fez aí? 
Bernardo: Eu tripliquei. 
Pesquisadora 1: Por que você escolheu esse furo para colocar o parafuso?  
Bernardo: Porque ele é centralizado. 
Pesquisadora 1: Mas, por que exatamente esse furo? O que você pensou? 
Bernardo: Nada. Esse aqui nada. Eu só achei que aqui eu poderia começar pra mim 
ampliar a figura.  
Pesquisadora 1: Como você comparava naquela figura que já estava pronta? 
Bernardo: Sei lá. Um era paralelo ao outro.  
Pesquisadora 1: Os pinos, você fazia a contagem como? Você contava a partir de quem 
para saber a quantidade de furinhos? 
Bernardo: A partir desse aqui (mostrando o ponto de homotetia) até o ponto de madeira. 
Pesquisadora 1: E aí para achar o parafuso? Você contava a partir de quem? 
Bernardo: Dele (referindo-se a ponto de homotetia) até o parafuso. 
Pesquisadora 1: Então, é o que você vai fazer agora. 
Bernardo: Seis (contando do parafuso ao ponto de homotetia). E aqui era dois (referindo-
se à distância do ponto de homotetia ao vértice de madeira). Triplicou. 
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Como segunda atividade, oferecemos para Bernardo um losango (Figura 

5.23).  

 
Figura 5.23 – Atividade de redução direta 

Fonte: Acervo pessoal 

Pela distância existente entre o ponto de homotetia e a figura original, o aluno 

percebeu, de maneira independente, que se tratava de uma situação de redução, ou 

seja, que pediríamos para que ele reduzisse a figura. Só precisamos dizer a ele que 

seria uma redução de razão meio.  

O aluno realizou a atividade (Figura 5.24) rapidamente, sem demonstrar 

nenhuma dificuldade. Por fim, pediu o elástico, sem que propuséssemos, a fim de 

delinear a figura (Figura 5.25). Utilizou-se de uma independência notável.

 
Figura 5.24 – Bernardo realizando a 
atividade 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 5.25 – Figura obtida por 
Bernardo delineada 
Fonte: Acervo pessoal 

Como terceira proposta, oferecemos um quadrilátero côncavo (Figura 5.26), 

para que o aluno o invertesse e também o ampliasse com razão dois.  
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Figura 5.26 – Atividade de ampliação inversa 
Fonte: Acervo pessoal 

O aluno declarou que essa atividade era mais fácil do que as outras e a 

resolveu (Figura 5.27) com muita facilidade. Ao terminá-la, de maneira independente, 

Bernardo solicitou o elástico e, antes de colocá-lo, tateou algumas vezes os vértices 

da figura original e os vértices da figura obtida, delineando a figura construída de 

maneira correta (Figura 5.28). 

 
Figura 5.27 – Bernardo realizando a 
atividade 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 5.28 – Figura obtida por 
Bernardo delineada 
Fonte: Acervo pessoal 

Márcio chegou no momento em que Bernardo terminara a terceira atividade. 

Decidimos que Bernardo resolveria a quarta e última atividade e, posteriormente, 

Márcio as iniciaria. 

Oferecemos para Bernardo uma atividade mais complexa, um hexágono 

irregular (Figura 5.29), para que ele realizasse uma redução em três vezes e 

também uma inversão.  
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Figura 5.29 – Atividade de redução inversa 
Fonte: Acervo pessoal 

O aluno utilizou-se de um tempo maior para construir a figura homotética 

(Figura 5.30), mas não por apresentar dificuldade, e sim, pela quantidade de vértices 

presentes na figura. O que mais nos impressionou foi a facilidade demonstrada pelo 

aluno no momento de delinear a figura obtida com o elástico (Figura 5.31). Bernardo 

utilizou-se das duas mãos para verificar se havia colocado o elástico de maneira 

correta. Em alguns momentos, utilizou-se da mão direita explorando os vértices da 

figura construída. Em outros momentos, utilizou-se das duas mãos 

concomitantemente, percorrendo os lados da figura original com a mão direita e os 

lados homólogos, pertencentes à figura obtida, com a mão esquerda.  

 
Figura 5.30 – Bernardo construindo a figura 
homotética 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 5.31 – Figura delineada 
por Bernardo 
Fonte: Acervo pessoal 

Durante a realização das atividades, com exceção da primeira, Bernardo não 

teceu comentários, não fez perguntas e não demonstrou dificuldade. Além disso, 

não fez mais referência aos lados das figuras, realizando a construção da figura 

homotética pensando apenas nas distâncias entre o ponto de homotetia e os 

vértices homólogos, o que demonstrou estar envolvido em um processo de 

objetificação.  
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Iniciamos a realização das atividades com Márcio. Oferecemos a ele o 

triângulo (Figura 5.20), que deveria ser ampliado com razão três. 

Trecho 5.35 – Márcio iniciando a atividade de ampliação direta 
Fonte: Acervo pessoal 

Márcio pareceu recordar-se dos procedimentos utilizados na tarefa anterior, 

inclusive percebendo a ausência da figura obtida. O aluno contou corretamente as 

distâncias do ponto de homotetia aos vértices da figura original, e nos levou a 

acreditar que determinaria os vértices homólogos sem dificuldade. Entretanto, em 

seu discurso, o aluno ainda demonstrou estar atrelado apenas às medidas dos lados, 

apontando para eles quando a Pesquisadora 1 pediu que triplicasse. Além disso, 

mesmo após contar as distâncias existentes entre o ponto de homotetia e os vértices 

da figura original, demonstrou acreditar haver a necessidade de determinar a medida 

de um dos lados da figura.  

Para iniciar a construção da figura homotética, o aluno pegou os parafusos e 

começou a colocá-los em qualquer lugar da placa, sem se utilizar de nenhuma 

estratégia, desconsiderando qualquer propriedade referente à transformação 

geométrica em questão. Como Bernardo já havia realizado todas as atividades, a 

Pesquisadora 2 sugeriu que ele auxiliasse Márcio. Bernardo colocou sua mão sobre 

a mão de Márcio e começou a explicar-lhe o que deveria ser feito. 

 
 
 
 
 
 

Márcio: (Tateando o triângulo) Por esse aqui tá sozinho? 
Pesquisadora 1: Isso mesmo. Eu quero que você construa um desse, mas eu quero que 
você triplique. 
Márcio: Triplique o que, o tamanho? 
Pesquisadora 1: É. Como é que a gente fez? 
Márcio: Ué, mas que estranho. 
Pesquisadora 1: O que você está achando estranho? 
Márcio: (Tateando os lados – elástico – e os furinhos da placa) Espera aí.  
Pesquisadora 1: A gente comparava sempre com quem? 
Márcio: Com essas bolinhas aqui (tateando os furos da placa). 
Pesquisadora 1: A gente fazia a contagem das bolinhas a partir de alguém?  
Bernardo: O ponto de homotetia. 
Pesquisadora 1: Qual era o ponto mais importante? 
Márcio: Esse daqui, não era? (mostrando, com o dedo, o ponto de homotetia) 
Pesquisadora 1: Isso. E aí nós fazíamos a contagem dos furinhos a partir desse ponto. 

Márcio: (Contando a distância do ponto de homotetia a um dos vértices da figura original) 
Um, dois, três, quatro. 
Pesquisadora 1: Você quer a régua? 
Márcio: Não. 
Pesquisadora 1: Eu quero que você triplique. 
Márcio: (Mostrando cada um dos lados do triângulo) O tamanho desse daqui, desse 
daqui e desse daqui. 
Pesquisadora 1: É. 
Márcio: Eu já contei daqui pra cá (referindo-se à distância do ponto de homotetia e um 
dos vértices do triângulo), daqui pra cá (referindo-se à distância do ponto de homotetia e 
outro vértice do triângulo)... 
Pesquisadora 1: E agora falta contar... 
Márcio: Daqui pra cá (referindo-se à distância do ponto de homotetia e o terceiro vértice 
do triângulo). Mas falta aqui (referindo-se à medida de um dos lados). 
Pesquisadora 1: Você acha que precisa? 
Márcio: Não. 
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Trecho 5.36 – Bernando explicando a atividade de ampliação direta para Márcio 
Fonte: Acervo pessoal 

Bernardo ofereceu uma boa explicação para Márcio, assumindo o papel de 

professor. O aluno utilizou-se de termos que já lhe eram próprios e tinham 

significado para ambos os alunos. Além disso, durante suas explicações, Bernardo 

recordou estratégias usadas por ambos na realização das atividades exploratórias. 

Entretanto, apesar de já estar com o dedo sobre o furo correto, Márcio pareceu não 

acompanhar o raciocínio de Bernardo, ainda tentando compreender todas as 

informações a ele oferecidas. Sendo assim, Bernardo lhe ofereceu uma explicação 

mais incisiva. 

Trecho 5.37 – Márcio construindo figuras homotéticas – ampliação direta 
Fonte: Acervo pessoal  

Após as intervenções de Bernardo, Márcio realizou a atividade (Figura 5.32), 

parecendo ter compreendido a proposta. Observamos que o aluno fez referência à 

transformação geométrica, reconheceu os vértices homólogos ao compará-los e se 

remeteu à importância do ponto de homotetia, concluindo ter ocorrido uma 

ampliação de razão três. Verificamos, também, que sua conclusão estava atrelada 

Bernardo: Do ponto de homotetia até aqui (referindo-se ao vértice que havia sido utilizado 
anteriormente) deu dois, você tem que triplicar formando seis, certo? 
Márcio: (Ainda com o dedo sobre furo) Certo, já estou no ponto do seis. 
Bernardo: Então, mete o parafuso aí. 
Pesquisadora 2: Explica o próximo Bernardo. 
Márcio: Acho que o próximo é a mesma coisa. 
Bernardo: É, você, você sempre vai triplicar. 
Márcio: (Após encontrar outro vértice homólogo) Aparentemente eu acho que está certo. 

(Após determinar o terceiro vértice homólogo e conferir se havia determinado 
corretamente) Tem que triplicar o tamanho, né? Deixa eu ver se eu entendi... O tamanho 
triplicado tem que contar a partir daqui (mostrando o ponto de homotetia) pra cá 
(mostrando um dos vértices homólogos), como é que é? Ahhhh... Já entendi, já entendi. 
É a partir do ponto de homotetia. Então, vamos conferir. (Após conferir todos os pares de 
vértices homólogos) Se for a partir do ponto de homotetia, que é o de plástico, ele já está 
triplicado em três vezes.  
 

Bernardo: Você já contou desse ponto (colocando o dedo de Márcio sobre o ponto de 
homotetia) até o espaço dos outros pontos (escorregando o dedo de Márcio sobre os 
furos da placa). Você vai ampliar, triplicar, três vezes. Uma figura igual essa, aumentada 
três vezes. Então, da mesma forma que você contou desse ponto (referindo-se ao ponto 
de homotetia) até aqui (referindo-se a um dos vértices), você vai contar você vai contar 
até achar o próximo ponto, triplicado. Deu pra entender? 
Márcio: Não. 
Bernardo: Quanto deu daqui (colocando o dedo de Márcio sobre o ponto de homotetia) 
até aqui (colocando o dedo de Márcio sobre um dos vértices)?  
Márcio: (Contando a distância do ponto de homotetia até um dos vértices e continuando a 
contagem até chegar ao furo no qual deveria colocar o vértice homólogo) Eu até entendi 
entre aspas. 
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às distâncias entre o ponto de homotetia e os vértices homólogos e não mais às 

medidas dos lados das figuras, propriedade relacionada as atividade referentes à 

semelhança de figuras. 

Por fim, oferecemos o elástico para que o aluno delineasse a figura obtida 

(Figura 5.33), tarefa por ele realizada corretamente.  

 
Figura 5.32 – Márcio realizando a 
atividade 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 5.33 – Figura delineada por 
Márcio 
Fonte: Acervo pessoal 

Oferecemos para Márcio um losango (Figura 5.23), para que ele o reduzisse 

com razão meio. A Pesquisadora 2 pediu para que Bernardo explicasse a proposta 

para o aluno.  

Trecho 5.38 – Márcio iniciando a atividade de redução direta 
Fonte: Acervo pessoal 

Márcio utilizou-se do termo reduza e, supôs que a redução deveria ser de 

cinquenta por cento. Além disso, não fez mais referência à propriedades ligadas à 

semelhança de figuras, partindo para a determinação das distâncias entre o ponto 

de homotetia e os vértices da figura original, demonstrando envolvimento em um 

processo de objetificação do conceito de homotetia. Primeiramente, o aluno 

escolheu um par de vértices homólogos. Por meio da contagem dos furos, 

determinou que a distância entre o ponto de homotetia e o vértice da figura original 

era catorze furinhos. Com facilidade determinou o vértice homólogo, cuja distância 

do ponto de homotetia foi sete furinhos. O segundo vértice da figura original 

escolhido estava alinhado com anterior e, contando os furos, determinou que sua 

distância do ponto de homotetia era de dezesseis furinhos. Para encontrar o vértice 

Bernardo: (Com a mão sobre a mão de Márcio, explorando a placa) Ponto de homotetia 

(referindo-se ao ponto de plástico). 
Márcio: (Mostrando o ponto de homotetia e a figura original) Você quer que eu veja daqui 
até aqui e reduza cinquenta por cento. Já entendi. Deixa eu ver... Daqui até aqui 
(referindo-se a distância entre o ponto de homotetia e um dos vértices da figura original), 
daqui até aqui (referindo-se a distância entre o ponto de homotetia e outro vértice da 

figura original) 
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homólogo, não contou a distância a partir do ponto de homotetia e sim, a partir do 

vértice homólogo que havia encontrado anteriormente, utilizando a diagonal menor 

do losango, e inserindo o parafuso no local correto. 

O aluno apresentou facilidade na realização dessa atividade (Figura 5.34). Ele 

não se utilizou da régua e construiu a figura homotética sem necessitar de auxílio. 

Independentemente, pediu o elástico para delinear a figura, o que realizou com 

facilidade e corretamente (Figura 5.35).  

 
Figura 5.34 – Márcio realizando a 
atividade 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 5.35 – Figura delineada por 
Márcio 
Fonte: Acervo pessoal 

Pedimos que Bernardo corrigisse a transformação realizada pelo colega, que 

concluiu estar correta. 

Como terceira atividade, oferecemos ao aluno um quadrilátero (Figura 5.36) e 

pedimos que Bernardo explicasse o que deveria ser feito. 

Trecho 5.39 – Márcio determinando o primeiro vértice homólogo na atividade de 
ampliação inversa 
Fonte: Acervo pessoal 

Durante sua explicação, Bernardo utilizou termos próprios do objeto 

matemático em estudo tais como reproduzir, invertida e ampliar, demonstrando 

envolvido em um processo de conscientização do conceito referente à 

transformação geométrica homotetia.  

Márcio iniciou a atividade e não demonstrou dificuldade para determinar o 

homólogo ao primeiro vértice por ele escolhido. Entretanto, o segundo vértice 

Bernardo: Márcio, essa aqui é figura (colocando a mão do aluno sobre a figura original), 
esse aqui é o ponto de homotetia (colocando a mão do aluno sobre o ponto de 
homotetia). Você vai reproduzir ela invertida, só que você vai ampliar ela... 
Márcio: Vai duplicar, é isso? 
Bernardo: Isso.  
Pesquisadora 2: Você tem que usar o centro de homotetia e um ponto de madeira de 
cada vez. Só que agora você vai inverter. 
Márcio: (Explorando a figura) Ah, certo. Se aqui tem cinco (mostrando a distância entre o 
ponto de homotetia e um dos vértices da figura original), aqui tem dez (mostrando a 
distância entre o ponto de homotetia e o vértice homólogo o qual havia determinado). 
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homólogo foi determinado pelo aluno de maneira incorreta. Ele dobrou a distância, 

porém não realizou a inversão. Pedimos para que Márcio mostrasse para Bernardo 

os vértices homólogos determinados (Figura 5.37). Primeiramente, ele mostrou o 

primeiro vértice homólogo determinado, que estava correto. Posteriormente, mostrou 

o segundo, o qual estava incorreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.36 – Quadrilátero oferecido 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 5.37 – Primeiros vértices 
homólogos determinados por Márcio 
Fonte: Acervo pessoal 

Bernardo explicou para Márcio que o vértice deveria ser reproduzido do outro 

lado, invertido, da mesma forma que o vértice determinado corretamente. Márcio 

acatou a explicação do colega, porém, mostrou-se desconfiado ao declarar “Tô 

começando a achar que aquele ponto que eu tirei estava certo.” Com essa 

declaração, o aluno nos pareceu ainda não ter compreendido a inversão, apesar de 

ter determinado corretamente o primeiro vértice homólogo. 

Sugerimos para Márcio dar continuidade à atividade, determinando os outros 

dois vértices homólogos restantes. Márcio localizou os dois novos vértices, 

entretanto, eles não eram homólogos a nenhum vértice. Pedimos que Bernardo 

verificasse e Márcio, ao mostrar para Bernardo um dos vértices determinados 

percebeu que o havia colocado em local incorreto. Ele mesmo o corrigiu e 

posicionou-o de maneira correta. Porém, ainda havia um vértice determinado 

incorretamente. Bernardo interveio, mostrando para Márcio que ainda havia um 

vértice posicionado de maneira incorreta (Figura 5.38). Após esta intervenção, 

Márcio determinou corretamente o vértice homólogo em questão.  

 
Figura 5.38 – Intervenção de Bernardo acerca do vértice determinado 
incorretamente 

Fonte: Acervo pessoal 
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Após ter determinado todos os vértices homólogos (Figura 5.39), pediu o 

elástico e rapidamente, com muita facilidade, delineou a figura corretamente (Figura 

5.40). 

 
Figura 5.39 – Márcio realizando a 
atividade 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 5.40 – Márcio delineando a 
figura 
Fonte: Acervo pessoal 

Apesar das dificuldades demonstradas para determinar os dois últimos 

vértices homólogos, o aluno pareceu superá-las ora por meio das intervenções 

oferecidas por Bernardo, ora sozinho, percebendo seu erro e o corrigindo sem 

necessitar de auxílio, indicando estar em processo de objetificação do conhecimento.  

Por fim, oferecemos para Márcio a quarta e última situação (Figura 5.29), na 

qual a figura original deveria sofrer uma redução de razão um terço e uma inversão. 

Solicitamos que Bernardo explicasse a proposta para Márcio. 

Trecho 5.40 – Pesquisadoras e Bernardo introduzindo a atividade de redução inversa 
para Márcio 
Fonte: Acervo pessoal 

O aluno explorou a figura e iniciou a transformação. Determinou, inicialmente, 

dois vértices homólogos, o primeiro, corretamente e, o segundo, incorretamente. 

Trecho 5.41 – Alunos verificando os primeiros vértices homólogos determinados 
Fonte: Acervo pessoal 

Bernardo: Reduzir ela em um terço. 
Pesquisadora 1: E inverter. 
Bernardo: Essa é a figura (deslizando o dedo de Márcio sobre a figura original) que deve 
ser invertida com o ponto aqui (colocando o dedo de Márcio sobre o ponto de homotetia), 
então você tem que reproduzir ela pra cá (colocando a mão de Márcio do lado oposto ao 
lado no qual a figura original estava localizada). 

Pesquisadora 2: Márcio, verifica primeiro quantos vértices têm a figura. 

Pesquisadora 1: Bernardo, verifica se os dois pontos encontrados por Márcio estão 
corretos. Márcio, explica para o Bernardo o que você fez. 
Márcio: Esse daqui (colocando o dedo de Bernardo sobre um dos vértices determinados) 
é esse daqui (colocando o dedo de Bernardo sobre o vértice original correspondente). 
Bernardo: Não. 
Márcio: Deixa eu verificar. 
Bernardo: Só que é inverso. Você tem que reduzir e ela tem que ser inversa. Tá inversa? 
A figura tem que ficar virada para o outro lado.  
Márcio: (Verificando a posição do vértice encontrado) É, esqueci desse detalhe. 

(Retirando o vértice encontrado do local onde o havia colocado e reposicionando-o de 
maneira correta). Agora está certo. 
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Márcio: Verifica Bernardo, porque eu acho que esse negócio está errado. (Com a mão 
sobre o dedo de Bernardo). Daqui (referindo-se ao ponto de homotetia) até aqui 
(referindo-se ao vértice da figura original) dá nove, eu dividi por três e deu esse aqui 
(referindo-se ao vértice homólogo). Só que alguma coisa está errada nessa história 
porque eu fui lá pra casa do caramba. 
Bernardo: Então, homotetia não é esse aqui? (colocando o dedo de Márcio sobre o ponto 
de homotetia). A medida não é daqui (referindo-se ao ponto de homotetia) pra cá primeiro 
(colocando o dedo de Márcio sobre o vértice da figura original)? Você não tem que 
reproduzir um terço dela daqui (referindo-se ao ponto de homotetia) pra cá (colocando o 
dedo de Márcio do lado inverso)? Não é o inverso? 
 

Após a intervenção de Bernardo com relação ao vértice determinado de 

maneira incorreta, Márcio percebeu seu erro e o corrigiu, sem precisar de auxílio 

para localizá-lo de maneira correta. Antes que Bernardo verificasse o outro vértice, 

também já determinado, Márcio decidiu determinar outros vértices homólogos, o que 

realizou corretamente e sem necessitar de ajuda, com exceção do último vértice, o 

qual se esqueceu de inverter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trecho 5.42 – Márcio e Bernardo verificando a posição do último vértice homólogo 
determinado 
Fonte: Acervo pessoal 

Márcio, antes mesmo da intervenção de Bernardo, já havia percebido ter 

posicionado o vértice de maneira incorreta. Após a explicação de Bernardo, Márcio 

posicionou o vértice corretamente. Após Márcio ter determinado todos os vértices 

homólogos de maneira correta (Figura 5.41), Bernardo sugeriu que o aluno 

colocasse o elástico na figura construída. Para tanto, Márcio explorava a figura 

original e ia delineando a figura obtida. Para facilitar, mudou a placa de posição, de 

maneira que as figuras ficassem do seu lado direito. Terminou a colocação do 

elástico com sucesso e, para finalizar a atividade, voltou a placa para a posição 

inicial, verificou ambas as figuras e concluiu ter delineado a figura construída 

corretamente (Figura 5.42). 

 
Figura 5.41 – Realização da atividade de redução inversa por Márcio 
Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 5.42 – Márcio delineando a figura construída com o elástico 
Fonte: Acervo pessoal 

Ao terminar a atividade, o aluno declarou que “poderia até reproduzir a figura 

no meio do tabuleiro, com outro ponto de homotetia”. Essa declaração demonstrou 

sua compreensão sobre a função do centro de homotetia e sobre as diversas 

possibilidades que a transformação geométrica nos oferece. Além disso, o aluno 

evidenciou estar consciente que a posição do centro de homotetia determina a 

posição da imagem da figura original no plano. Márcio abstraiu o conceito, não 

pensando apenas no procedimento de construção de figuras homotéticas.  

Para finalizar, decidimos perguntar aos alunos qual a utilidade da homotetia.  

Trecho 5.43 – Discussão sobre a utilidade da transformação geométrica homotetia 
Fonte: Acervo pessoal 

Interessante que, antes mesmo de propormos a questão, Márcio nos 

respondeu o que perguntaríamos, mas não sabemos se fez referência à construção 

civil ou à construção de figuras, como realizado no decorrer desta tarefa. Por sua 

vez, em sua resposta, Bernardo evidenciou ser capaz de relacionar o conceito 

proposto com uma situação cotidiana. 

Consideramos que, por meio das intervenções realizadas por Bernardo e 

pelas pesquisadoras, Márcio conseguiu superar suas dificuldades. O aluno 

demonstrou ter se conscientizado das propriedades referentes ao estudo de 

homotetia, principalmente as que dizem respeito à determinação das distâncias 

entre o ponto de homotetia e os vértices homólogos. Aos poucos, agregou aos 

termos referentes à proporcionalidade, termos que se adequaram ao conceito de 

homotetia, indicando estar envolvido em um processo de objetificação. Por outro 

lado, acreditamos que Bernardo tenha dado indícios de objetificação do 

conhecimento, pois, ao assumir o papel de professor de Márcio, ofereceu 

explicações corretas, utilizou-se de termos apropriados e foi capaz não apenas de 

Pesquisadora 2: A homotetia é uma construção geométrica, uma transformação 
geométrica. 
Márcio: É muito usada em construção. 
Pesquisadora 2: Então, isso que eu queria perguntar. Pelo que vocês viram, trabalharam, 
pra que ela serve? 

Bernardo: Para reduzir planta de casa. 
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explicar a construção para o colega como, também, de corrigir suas atividades com 

competência. Suas intervenções representaram importância no envolvimento de 

Márcio em um processo de objetificação. 

A ferramenta 2 propiciou não somente explorar figuras homotéticas como 

também construí-las. Destacamos a grande importância de termos escolhido pinos 

diferentes para representarem os elementos presentes na placa – ponto de 

homotetia, vértices da figura original e vértices da figura obtida – que tornaram 

possível a independência dos alunos em seu reconhecimento tátil e permitiram o 

acesso as informações a eles oferecidas. 
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6 CONSIDERAÇÃO FINAIS 

 

 

Neste capítulo discorremos, resumidamente, sobre a trajetória de nosso 

estudo e sobre as reflexões acerca dos principais resultados decorrentes de nossas 

análises, que permitiram responder nossa questão de pesquisa. Para facilitar a 

compreensão de nossos principais resultados, primeiramente, apresentamos nossas 

observações frente às ferramentas utilizadas na realização das tarefas e, 

posteriormente, reflexões a respeito do papel das interações entre sujeitos e 

pesquisadoras e, sujeito e sujeito no processo de objetificação do conhecimento. 

 

 

6.1 Trajetória do Estudo 

 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar a importância e o potencial do uso de 

ferramentas materiais e semióticas como sistemas mediadores da apropriação de 

conhecimentos geométricos, mais especificamente ligados aos conceitos de 

homotetia, por aprendizes cegos. 

Esses aprendizes apresentam outras formas de perceber o mundo e se 

utilizam das modalidades sensoriais de que dispõem para acessar as informações a 

eles oferecidas. Assim sendo, torna-se necessário desenvolver métodos de ensino 

que privilegiem os principais canais sensoriais utilizados por esses indivíduos – a 

linguagem e a exploração tátil.  

Diante disso, desenvolvemos ferramentas materiais e semióticas com o intuito 

de favorecer o acesso ao conceito de homotetia. Optamos pela metodologia das 

entrevistas baseadas em tarefas (Goldin, 2000), que se estruturou em duas partes: a 

confecção das ferramentas e o desenvolvimento das tarefas. As tarefas foram 

divididas em tarefa I e tarefa II. Coube à tarefa I propor atividades referentes ao 

estudo de figuras semelhantes, planejada com o intuito de retomar conceitos 

possivelmente estudados pelos sujeitos na Educação Básica e, a tarefa II, atividades 

concernentes ao estudo de homotetia.  

Participaram de nosso estudo dois alunos portadores de cegueira adquirida, 

ambos adultos. Foram realizados três encontros, com aproximadamente uma hora e 
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meia de duração cada um. Esses encontros foram vídeo gravados e transcritos em 

sua totalidade. 

Para nossas análises, recorremos aos trabalhos de Vygotsky, referentes ao 

estudo das deficiências e ao processo de mediação e, aos de Radford, relativos ao 

processo de objetificação do conhecimento. 

Vygotsky defende que as deficiências podem ser superadas por meio da 

interação social, da linguagem e da inserção de elementos mediadores na relação 

entre o indivíduo e o meio social.  

O autor atribui grande importância ao meio social, como sendo um dos 

agentes da formação de conceitos e acredita que a utilização de instrumentos como 

elementos mediadores privilegiam a ação do sujeito sobre o meio, o que favorece 

seu desenvolvimento sociocultural. 

Radford, corrobando com as ideias de Vygotsky, principalmente no que diz 

respeito às relações entre o saber e as interações sociais, desenvolveu o construto 

teórico da objetificação do conhecimento. Segundo o autor, objetificar um 

conhecimento é um processo de tomada de consciência de algo que já está pronto 

na cultura, em que a conscientização, o dar sentido a um objeto conceitual é “um 

processo ativo, fundamentado em interpretações e entendimentos nos quais a 

biografia individual e as categorias conceituais culturais se relacionam” (RADFORD, 

2005a, p. 116). Para objetificar o conhecimento, indivíduos utilizam-se de um amplo 

conjunto de recursos, denominados pelo autor de meios semióticos de objetificação. 

Esses meios são utilizados intencionalmente pelos indivíduos no processo social de 

produção de significado acerca do objeto conceitual. 

Valendo-nos deste quadro teórico, procuramos avaliar o papel das 

ferramentas materiais e semióticas, como instrumentos mediadores, no processo de 

objetificação do conhecimento. 

Para direcionar este estudo, no que diz respeito à influência  dos instrumentos 

mediadores empregados para viabilizar o acesso as informações para indivíduos 

sem acuidade visual, na apropriação de conceitos ligados a geometria, formulamos 

a seguinte questão de pesquisa: 

Qual o papel de ferramentas materiais e semióticas, como instrumentos 

mediadores, no processo de objetificação do conhecimento do conceito de 

homotetia por aprendizes cegos? 
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Consideramos que as ferramentas materiais e semióticas, como instrumentos 

mediadores, desempenham papel fundamental no acesso às informações referentes 

ao conceito de homotetia. O uso dessas ferramentas favoreceu a construção de 

significados acerca do objeto conceitual em questão permitindo que as ações e as 

operações realizadas intencionalmente pelos sujeitos privilegiassem o processo de 

objetificação do conhecimento. 

Essas ferramentas, além de possibilitarem o acesso às informações, 

permitiram que os alunos utilizassem os sistemas sensoriais disponíveis, 

favorecendo a gradual e progressiva tomada de consciência do objeto matemático 

homotetia. 

Na sequência, apresentamos os principais resultados, obtidos por meio de 

nossas análises, acerca do papel das ferramentas materiais e semióticas no 

processo de objetificação do conhecimento que, de acordo com o quadro teórico 

adotado neste trabalho, representam os meios semióticos de objetificação. 

 

 

6.2 Ferramenta 1 

 

 

A ferramenta 1 foi utilizada na aplicação das atividades propostas na tarefa 1, 

referente ao estudo de figuras semelhantes. Era composta por três pares de figuras 

semelhantes e um par de figuras não semelhantes, todos desenhados em folha de 

papel especial. 

Essa ferramenta foi planejada para que, inicialmente, os alunos medissem os 

lados das figuras desenhadas em folha de papel especial e, posteriormente, com as 

figuras recortadas, comparassem as medidas dos ângulos por meio de sobreposição. 

Entretanto, os lados das figuras não estavam bem delineados na folha de 

papel, o que dificultou o trabalho dos alunos. Decidimos, então, que os alunos 

mediriam os lados também com as figuras recortadas. 

As figuras recortadas possibilitaram a ação dos sujeitos sobre elas, 

favorecendo a medição dos lados, a comparação dos ângulos por sobreposição das 

formas e a determinação da razão de semelhança. Também favoreceram o 

reconhecimento das formas geométricas, o que, de acordo com a perspectiva de 

Argyropoulos, ocorre por meio da formação de imagens mentais. 
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Assim, valendo-se da interação com as figuras e cientes de que deveriam 

compará-las, os alunos foram capazes de perceber propriedades ligadas ao conceito 

de semelhança: a proporcionalidade entre os lados correspondentes, a igualdade 

entre os ângulos correspondentes e a existência da razão de semelhança. 

Dessa forma, consideramos que a ferramenta 1 assumiu o papel de 

instrumento mediador, pois favoreceu a percepção de propriedades referentes ao 

conceito proposto e propiciou a conscientização dos alunos sobre as condições 

necessárias e suficientes para que duas figuras sejam semelhantes, o que 

demonstrou indícios de objetificação do conhecimento 

 

 

6.3 Ferramenta 2 

 

 

A ferramenta 2 foi utilizada na realização das atividades propostas na tarefa II, 

concernentes à exploração e à construção de figuras homotéticas. 

Em sua confecção, utilizamos uma placa de madeira perfurada, um pino de 

plástico para representar o ponto de homotetia, pinos de madeira para 

representarem os vértices da figura original, parafusos para representarem os 

vértices da figura obtida, lastec para representar as retas projetantes e elástico para 

delinear as figuras original e obtida. Ao desenvolvermos a ferramenta, houve a 

preocupação de utilizar materiais com diferentes texturas para oferecer aos sujeitos 

diferentes sensações táteis.  

Nas atividades exploratórias, o uso de pinos diferentes favoreceu a ação dos 

sujeitos sobre cada um dos elementos presentes na transformação geométrica 

homotetia. O elástico, usado para delinear as figuras, propiciou o reconhecimento 

das formas geométricas e permitiu que os alunos percebessem a ocorrência de 

ampliação ou redução bem como a de inversão. Por sua vez, a utilização do lastec 

para representação das retas projetantes permitiu que os alunos percebessem quais 

distâncias deveriam ser medidas para determinar a relação existente entre a figura 

dada e a figura obtida. Em uma segunda etapa, nas atividades referentes à 

construção de figuras homotéticas, na ausência do lastec, o aluno Bernardo optou 

por utilizar a régua, atribuindo a ela o papel de reta projetante, transformando-a em 



120 

 

um artefato semiótico. Por sua vez, Márcio decidiu por não usar a régua e se apoiar 

somente nos furos já presentes na placa.  

Em relação aos furos, tanto nas atividades exploratórias como nas atividades 

de construção, foram usados como unidade de medida, permitindo aos alunos a 

determinação das distâncias entre o ponto de homotetia e os vértices das figuras 

original e obtida. Essa possibilidade fez com que os alunos realizassem as 

atividades de construção com êxito, pois passaram a fazer a contagem dos furos 

para determinar a posição dos vértices homólogos de acordo com a razão de 

homotetia oferecida. 

Frente às observações expostas acima, consideramos que os sujeitos 

atribuíram aos elementos físicos presentes na situação instrucional um caráter 

semiótico, pois cada um desses elementos assumiu uma função no discurso, como, 

por exemplo, a régua assumindo o papel de reta projetante, o que beneficiou a 

tomada de consciência da transformação geométrica em questão. 

Assim, as características da ferramenta 2 favoreceram a emergência de 

signos orientando as ações e as operações dos sujeitos sobre essa ferramenta, 

conduzindo-os a atribuir um significado ao objeto conceitual em questão, propiciando 

envolvimento em um processo de objetificação do saber. Ao utilizarem essa 

ferramenta, os alunos agregaram às propriedades referentes à semelhança de 

figuras novos significados, relacionados a propriedades concernentes à 

transformação geométrica homotetia, indicando, assim, indícios de objetificação do 

conhecimento. 

 

 

6.4 As Interações 

 

 

As interações entre os sujeitos e as ferramentas, destacadas anteriormente, 

tiveram papel importante. Entretanto, há de se destacar também, a importância das 

interações pesquisadora e sujeito e, sujeito e sujeito, no processo de objetificação 

do conhecimento. 

No decorrer da realização das tarefas I e II, as intervenções realizadas pelas 

pesquisadoras possibilitaram o desencadeamento de novas concepções por parte 

dos sujeitos, favorecendo a apropriação de termos relacionados aos conceitos em 
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questão. Essa apropriação foi decorrente de um conjunto de ações promovido por 

todos os envolvidos na situação instrucional. Ora os alunos utilizavam os termos 

introduzidos pelas pesquisadoras, ora as pesquisadoras, buscando favorecer a 

emergência de novos significados, usavam termos próprios dos alunos, 

normalmente ligados ao seu cotidiano, como, por exemplo, parzinho, referindo-se 

aos vértices homólogos. 

As interações entre sujeito e sujeito permitiram o desenvolvimento gradual 

dos conceitos de semelhança de figuras e de homotetia. Várias vezes, durante a 

realização das atividades, Bernardo assumiu o papel de professor, o que foi 

significativo para ambos. Para Márcio, as intervenções de Bernardo o fizeram 

perceber propriedades ligadas principalmente aos conceitos de homotetia, o que o 

conduziu a uma gradual e progressiva tomada de consciência do objeto conceitual. 

Por sua vez, Bernardo, ao assumir o papel de professor, envolveu-se em uma 

prática reflexiva que o levou a substituir termos do cotidiano por termos 

institucionalmente mais aceitos, como por exemplo, substituindo o termo aumentou 

por ampliou.  

As interações contribuíram para que os sujeitos dotassem de sentido os 

objetos conceituais estudados. No decorrer das atividades, os sujeitos trouxeram ao 

contexto instrucional as concepções culturais de que dispunham acerca dos 

conteúdos propostos. Com a interação, agregaram a seus conhecimentos novas 

concepções, o que os levou a atingir modos de saber específicos possibilitando-lhes 

atribuir significados aos conceitos abordados pelas tarefas. 

Por serem as interações ferramentas semióticas, elas assumem um papel 

estritamente relacionado ao discurso instrucional a que se propõem, em nosso caso, 

à tomada de consciência de propriedades ligadas ao conceito de homotetia. 

Destacamos, portanto, a importância da interação social no desenvolvimento 

cognitivo assim como no processo de objetificação do conhecimento. 

 

 

6.5 De Volta ao Ponto de Partida 

 

 

Neste trabalho apresentamos diversas leis que aportam a Educação Inclusiva, 

além de apontar algumas propostas recomendadas pelos órgãos públicos a fim de 
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favorecer o processo educacional de pessoas com necessidades educacionais 

especiais.  

Entretanto, apesar de toda a mobilização que ocorre no Brasil e no mundo em 

prol de uma Educação Inclusiva de qualidade, consideramos que ainda são muitos 

os profissionais da área da educação que se sentem despreparados para lidar com 

a diversidade. Assim, antes de recomendar adaptações ou se criar leis, faz-se 

necessário conscientizar e capacitar esses profissionais tornando-os aptos a 

oferecer um ensino que privilegie a apropriação do conhecimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Adaptações nos conteúdos e nas formas de avaliar tornam-se necessárias, 

porém, há de se ter cautela, pois adaptar não significa facilitar. Devem ser 

desenvolvidos métodos de ensino e recursos didáticos que favoreçam o processo de 

ensino e de aprendizagem tornando viável ensinar todo e qualquer conteúdo para os 

alunos em questão.  

Deficiência não é sinônimo de ineficiência. Alunos com necessidades 

educacionais especiais são tão capazes quanto os demais, desde que seu 

aprendizado seja viabilizado em consonância com os canais sensoriais que podem 

ser empregados. 

Nosso estudo não pretende esgotar as possibilidades de conhecimento 

acerca do assunto, mas servir de ponto de partida para novas pesquisas. 

Esperamos, portanto, que este trabalho incite outros pesquisadores a 

desenvolverem recursos pedagógicos que favoreçam o aprendizado de alunos com 

necessidades educacionais especiais.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 

1. Nome: ____________________________________________________________ 

2. Endereço: _________________________________________________________ 

3. Telefone: ______________________________________ Idade: _____________  

4. Portador de: (    ) Cegueira Congênita (    ) Cegueira Adquirida 

5. Patologia: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Trajetória escolar:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Trajetória profissional:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Disciplinas preferidas:  

___________________________________________________________________ 

9. Disciplinas em que apresenta mais dificuldade: 

___________________________________________________________________ 

10. Tem algum conhecimento de homotetia: (    ) Sim  (    ) Não 

11. Tem algum conhecimento sobre semelhança de figuras? (    ) Sim (    ) Não 

12. Tem algum conhecimento sobre semelhança de triângulos? (    ) Sim (    ) Não 

13. Pretende fazer curso universitário? (    ) Sim (    ) Não  

Que curso pretende fazer? ______________________________________________ 

 


