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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é avaliar as práticas matemáticas emergentes na 

interação de alunos deficientes visuais e videntes durante a resolução de tarefas 

matemáticas abordando o conteúdo de razão e proporção mediadas por uma 

ferramenta tátil e sonora. O olhar manteve-se voltado às práticas matemáticas que 

emergiram dos jogadores durante a resolução das tarefas matemáticas que 

abordavam o conteúdo de razão e proporção. Essas tarefas foram desenvolvidas 

baseadas no problema Mr. Short e Mr. Tall e foram propostas aos alunos em forma 

de jogo, no qual uma ferramenta falante fazia o papel mediador entre os jogadores e 

o computador. O computador foi considerado um jogador na partida, sendo chamado 

de Professora Arlete. Optou-se por uma perspectiva vygotskiana relacionada aos 

processos de mediação, linguagem e zona de desenvolvimento proximal. A 

metodologia utilizada foi o design experiment (Cobb et  al, 2003), que considera os 

sujeitos parte integrante da pesquisa e que a participação deles podem promover 

alterações importantes ao longo de toda a pesquisa. A pesquisa foi dividida em 

quatro fases; na FASE 1: foram criados a ferramenta, o software e as tarefas. Na 

FASE 2 foram realizados testes com a ferramenta falante e a participação de uma 

aluna cega e sete videntes. A FASE 3 mostra o redesign do jogo e suas regras e o 

redesign da ferramenta. E na FASE 4 aconteceu o estudo empírico com um aluno de 

baixa visão, uma aluna cega e duas alunas videntes. A análise dos dados indicou 

que a linguagem leva os alunos a criarem uma zona de desenvolvimento proximal 

ao longo do jogo. 

Palavras-chave: Práticas matemáticas; deficientes visuais e videntes; razão e 

proporção; ferramenta tátil e sonora; jogo. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to evaluate the emerging mathematical practices in 

the interaction of visually impaired students and regular-seeing ones during the 

resolution of mathematical tasks addressing the ratio and proportion content 

mediated by a tactile and noisy tool. The focus remained directed to the 

mathematical practices that emerged from the players during the resolution of 

mathematical tasks that addressed ratio and proportion content. These tasks were 

developed based on the Mr. Short and Mr. Tall problem and were offered to students 

in the form of a game, in which a talking tool was the mediator between the players 

and the computer. The computer was considered a player in the match, being called 

teacher Arlette. It was opted for a Vygotsky's perspective related to mediation, 

language and proximal development zone. The methodology used was the design 

experiment (Cobb et al, 2003), which considers the subjects part of the research and 

that their participation may promote significant changes throughout the study. The 

research was divided into four phases; in PHASE 1: the tool, the software and the 

tasks were created. In PHASE 2 trials with the speaker tool and the participation of a 

blind student and seven regular-seeing ones were performed. PHASE 3 shows the 

redesign of the game and its rules and the redesign of the tool. And in PHASE 4 

there was the empirical study with a low-vision student, a blind student and two 

regular-seeing ones. Data analysis indicated that language leads students to create a 

proximal development zone throughout the game.  

Keywords: Mathematical Practices; visually impaired and regular-seeing; ratio and 

proportion; tactile and noisy; game. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Educação pelo decreto nº 5296 (BRASIL, 2004) trata uma 

pessoa com deficiência aquela que possui “limitação ou incapacidade para o 

desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: deficiência 

visual, deficiência mental, deficiência física, deficiência auditiva e deficiência 

múltipla”.  

O termo deficiência visual não é sinônimo de cegueira, por isso não é tão 

simples de ser definido. Dentre os deficientes visuais distinguem-se dois tipos: os 

cegos e os de visão subnormal.  

A deficiência visual afeta a capacidade visual central ou a perda subtotal do 

campo visual, devido a problemas patológicos ou cerebrais. (BARRAGA apud 

PEREIRA, 2012, p.14). Esta deficiência pode acompanhar o indivíduo desde o 

nascimento, neste caso denomina-se cegueira congênita, ou posteriormente 

adquirida por causas orgânicas ou acidentais, denominada cegueira adquirida.  

De acordo com o site do Instituto Benjamin Constant uma definição para 

deficiência visual seria 

a perda ou redução de capacidade visual em ambos os olhos em 
caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou corrigida com o 
uso de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. Existem também 
pessoas com visão subnormal, cujos limites variam com outros 
fatores, tais como: fusão, visão cromática, adaptação ao claro e 
escuro, sensibilidades a contrastes, etc... (Instituto Benjamin 
Constant, 2013). 

 A pessoa cega pode e deve participar do programa educacional. Para que 

isso aconteça de fato, é preciso adaptar ou construir materiais que facilitem e que 

permitam, de maneira significativa, o processo de ensino e aprendizagem dos 

deficientes visuais.  
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Além dos materiais, os alunos deficientes visuais devem conhecer o sistema 

de escrita Braille, pois é por meio deste que eles poderão ler e escrever tanto no 

ambiente escolar quanto fora dele. Aparelhos de áudio e equipamentos especiais 

também são ferramentas que auxiliam os cegos a alcançarem os objetivos 

educacionais. 

A deficiência visual causa uma carência do canal sensorial de aquisição da 

informação, o visual. Acarretando consequências no desenvolvimento e na 

aprendizagem dos cegos. Sendo assim, é necessária uma reestruturação do 

sistema de ensino regular para alunos deficientes visuais, para que eles possam, por 

meio de vias alternativas, terem acesso às informações que não são obtidas através 

dos olhos (OCHAÍTA E ROSA, 1995, p. 183).  

A falta da visão faz com que os cegos tenham uma percepção da realidade 

diferente do que das pessoas que enxergam. Isto não quer dizer que um cego não 

possa conhecer a realidade e viver em um ambiente igualitário. Para que os cegos 

vivenciem as mesmas experiências que os videntes, é necessário que estimulem 

outros sistemas sensoriais. 

Dois sentidos são extremamente importantes para os cegos: audição e tato. É 

por meio do ouvido que o cego adquire funções teleceptoras; e é por meio do 

sistema háptico que o cego pode ter conhecimento sensorial de objetos animados 

ou inanimados do ambiente (OCHAÍTA E ROSA, 1995, p. 184). 

As crianças cegas apresentam problemas de localização de objetos e do 

espaço externo ao próprio corpo; isso acontece por terem que substituir a visão por 

um sistema sensorial menos adequado para detectar objetos a uma determinada 

distância. O conhecimento do espaço é um problema para as pessoas cegas, pois 

elas não podem alcançar com os braços os objetos que são informados por meio da 

audição. A escassa interação do cego com o ambiente gera problemas na aquisição 

de esquema corporal e compreensão de conceitos espaciais e ambientais 

(OCHAÍTA E ROSA, 1995, p. 191). 
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Estudos realizados por Huertas e Ochaíta1 (1988) mostram a capacidade de 

cegos de nascença conhecerem e representarem um ambiente conhecido e 

pequeno. Foram utilizadas técnicas de externalização adequadas para os cegos, 

como por exemplo, maquetes, estimativas de distâncias e mapas condutuais. Os 

resultados mostraram que crianças cegas com idade entre 7 e 9 anos possuem 

relações espaciais de proximidade e distanciamento. Já as crianças com idade entre 

9 e 11 anos, mostraram-se em uma etapa de transição entre sistema egocêntrico e 

fixo. Já com idade de 14 anos tiveram capacidade de fazer uma relação coordenada, 

ou seja, os elementos foram posicionados corretamente numa sequência linear 

considerando as relações cima-embaixo e direito-esquerda (OCHAÍTA E ROSA, 

1995, p. 192). 

A partir daí, o tato é um sentido muito utilizado pelos cegos, pois permite 

coletar informações de objetos próximos, mesmo que seja mais lentamente do que 

com a visão. (ESPÍNOSA e OCHAÍTA, 2004).  

Corroborando com essa ideia, Fernandes (2004) diz que: 

O tato é um dos principais canais de exploração para os deficientes 
visuais. Assim para favorecer a efetiva participação e integração dos 
deficientes visuais são necessárias: a seleção, a adaptação e a 
utilização de recursos materiais tanto para desenvolver habilidades 
perceptivas táteis como para construção de estratégias de 
conhecimento a fim de desenvolver o processo cognitivo desses 
sujeitos (FERNANDES, 2004, p. 38). 

O esforço do aluno é essencial para obter sucesso na aprendizagem, mas o 

papel do professor também é importante para o desenvolvimento da aprendizagem, 

independente da disciplina ministrada. Segundo Telford e Sawrey (1988) 

O potencial mental de um indivíduo não é elevado nem diminuído 
pela cegueira. Seu nível funcional pode ser rebaixado na medida em 
que a sociedade não haja fornecido experiências que pudessem 
neutralizar as limitações impostas por seu déficit sensorial. 
(TELFORD; SAWREY, 1988, p. 488) 

                                            

1
 HUERTAS, J. A.; OCHAITA, E. “Diferentes procedimientos de externalización de la 

representación espacial. Un estúdio evolutivo com niños ciegos”. Estudios de Psicologia (1988). 
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As atividades pedagógicas na escola com aluno deficiente visual devem 

proporcionar prazer e motivação, para que o aluno desenvolva sua própria 

autonomia e crie iniciativas para não se deter apenas na simples presença em sala 

de aula, sem interação com os demais alunos. Para isto, o professor deve propor 

alternativas e recursos que facilitem o processo das atividades e do trabalho 

pedagógico. 

Para colocar os alunos cegos em ambiente de sala de aula regular, é 

necessário oferecer-lhes condições necessárias para frequentar a escola e participar 

das aulas, ajustando as práticas pedagógicas às necessidades desse público.  

De acordo com Gil (2000, p.46):  

O aluno com deficiência visual tem as mesmas condições de um 
aluno vidente para aprender Matemática, acompanhando idênticos 
conteúdos. No entanto se faz necessário adaptar as representações 
gráficas e os recursos didáticos. (GIL, 2000, p.46) 

Sob esse olhar se fez o caminho de minha formação acadêmica. Meu 

interesse pela Educação Matemática Inclusiva começou na graduação quando 

realizamos um trabalho com alunos surdos que envolvia o conteúdo matemático de 

geometria plana e espacial. Neste trabalho realizado numa sala de aula em que 

havia alunos surdos e ouvintes desenvolveram atividades utilizando técnicas de 

dobraduras oriundas da cultura japonesa, o origami. As observações feitas durante 

as atividades indicaram que os alunos surdos se mostraram mais atentos as 

dobraduras e tiveram desempenho igual aos alunos ouvintes.  

Posteriormente meu Trabalho de Conclusão de Curso envolveu uma pesquisa 

com uma aluna com baixa visão estudando o conceito de área de figuras planas 

utilizando o geoplano. A partir dessas práticas alguns questionamentos emergiram, 

entre eles: como podemos favorecer o acesso aos conceitos Matemáticos para 

esses alunos? Há uma regra específica ou geral para obter um resultado satisfatório 

no ensino e aprendizado dessa clientela? 

 Nesta direção Fernandes (2004) ressalta que:  
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Recebendo os estímulos adequados para empregar outros sentidos 
como: tato, a fala e a audição; o educando sem acuidade visual 
estará apto a aprender como qualquer vidente, desde que se respeite 
à singularidade do seu desenvolvimento cognitivo, portanto as 
principais dificuldades não são necessariamente cognitivas, mas sim 
de ordem material e técnica, e que frequentemente, condicionam o 
ritmo de trabalho de um aluno cego na hora de aprender matemática. 
(FERNANDES, 2004, p. 218-219) 

Para estimular o ensino e aprendizagem de pessoas deficientes visuais, 

utilizamos ferramentas que exploram o sentido do tato e audição desses alunos. Ao 

longo desta pesquisa foi desenvolvida uma ferramenta tátil que além de explorar o 

tato também explora o sentido auditivo dos deficientes visuais. A ferramenta 

funciona conectada ao computador no qual emite falas e sons que auxiliam a 

resolução das atividades propostas aos alunos deficientes visuais e videntes em 

forma de jogo, servindo como instrumento mediador das atividades. Neste trabalho o 

nosso objetivo é avaliar as práticas matemáticas emergentes na interação de 

alunos deficientes visuais e videntes durante a resolução de tarefas 

matemáticas abordando o conteúdo de razão e proporção mediadas por uma 

ferramenta tátil e sonora.  

Com esse objetivo em mente, elaboramos a seguinte questão de pesquisa: 

Quais as práticas matemáticas que emergem em um espaço simbólico da ZDP 

durante a interação de alunos deficientes visuais e videntes na resolução de 

tarefas matemáticas abordando conteúdo de razão e proporção? 

Desenvolvemos a pesquisa com intenção de alcançar nosso objetivo e 

responder a nossa questão de pesquisa e estruturamos da seguinte maneira: no 

primeiro capítulo apresentamos a Educação Especial, as teorias de Vygotsky que 

nortearam este trabalho. Damos ênfase aos conceitos de zona de desenvolvimento 

proximal, defectologia, mediação, linguagem e a importância do jogo no 

desenvolvimento do conhecimento intelectual. 

No capítulo dois apresentamos os trabalhos que serviram como base para 

elaborarmos as tarefas e também conhecermos as atividades que já foram 

desenvolvidas com alunos deficientes visuais. Apresentamos o problema Mr. Short e 
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Mr. Tall que nos serviu de apoio para analisar as estratégias utilizadas pelos alunos 

quando resolvem problemas matemáticos de razão e proporção. 

Já no terceiro capítulo discutimos a metodologia que utilizamos ao longo 

desta pesquisa, o Design Experiment. Apresentamos também a fase de 

desenvolvimento da ferramenta, do software e das tarefas. Descrevemos os alunos 

que participaram da fase de testes, a escola e as regras do jogo. 

A fase de testes com os alunos deficientes visuais e videntes e suas 

respectivas análises estão no capítulo quatro, juntamente com a fase de redesign 

decorrente do nosso primeiro teste.  

No capítulo cinco apresentamos o estudo empírico realizado com alunos 

deficientes visuais e videntes após o redesign do jogo e do software, junto com as 

análises. 

Por fim, apresentamos as considerações finais, as referências bibliográficas 

que foram utilizadas para nos auxiliar a descrever este trabalho e os anexos. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

“Ideias e verdades não são definidas nem nos tiram inteiramente de 
dificuldades. Temos de nos habituar com nossas ações, individuais 
ou coletivas: esse é um material infalível”. (MANTOAN, 2006, p. 8) 

 

Neste capítulo, discorremos algumas ideias relacionadas à educação especial 

e os conceitos de Vygotsky que nos auxiliaram durante este trabalho. Apresentamos 

a defectologia, mediação, zona de desenvolvimento proximal e linguagem. Citamos 

também a ZDP no processo de ensino e aprendizagem e o sistema háptico utilizado 

pelos deficientes visuais. Este trabalho contém uma situação de jogo como atividade 

para abordar o conteúdo de razão e proporção, para isso apresentamos a 

importância do jogo no processo de desenvolvimento intelectual.  

 

1.1 Educação Especial 

Nos últimos anos, mudanças relacionadas à Educação Especial vêm 

ocorrendo no sistema educacional e um dos objetivos é buscar metodologias de 

ensino adequadas para que pessoas com necessidades educacionais especiais 

possam integrar-se efetivamente no ambiente escolar. Para alcançar esse objetivo, 

essas mudanças vêm ocorrendo com o propósito de estabelecer uma escola que 

acolha e cultive diferenças entre seus alunos, para que exista uma educação sem 

exclusão e que atenda as necessidades e características individuais dos mesmos. 

De acordo com a LDB (1996): 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 
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especiais2. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

A educação é dever de todos e deve promover o pleno desenvolvimento do 

educando, seja esse com alguma necessidade educacional especial ou não. De 

acordo com a LDB (1996): 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996). 

Além da LDB (1996), a Declaração de Salamanca (1994) reconhece as 

necessidades e os valores que os educandos deficientes precisam. Segundo 

Declaração de Salamanca (1994) o princípio fundamental da escola inclusiva: 

(…) é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre 
que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou 
diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem 
reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, 
acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e 
assegurando uma educação de qualidade a todos através de um 
currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, 
uso de recurso e parceria com as comunidades. Na verdade, deveria 
existir uma continuidade de serviços e apoio proporcional ao 
contínuo de necessidades especiais encontradas dentro da escola. 
(Declaração de Salamanca, 1994). 

As atividades pedagógicas na escola regular, com aluno deficiente, devem 

proporcionar prazer e motivação, para que o aluno desenvolva sua própria 

autonomia e crie iniciativas para não se deter apenas na simples presença em sala 

de aula, sem interação com os demais alunos. 

Sendo assim, é dever do Estado promover uma educação digna para todos 

os educandos, incluindo os com necessidades educacionais especiais. Porém, 

                                            

2
Expressão destinada a indivíduos que possuam alguma limitação física, motora, sensorial, 

cognitiva ou linguística; e que necessitem de recursos e ferramentas que os auxiliem no acesso e 
realização de atividades relacionadas à educação. 
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quando falamos de Educação Inclusiva é difícil conhecermos professores que se 

declarem preparados para promover tal educação.  

Segundo Mantoan (2006, p.17) “os professores do ensino regular consideram-

se incompetentes para lidar com as diferenças em sala de aula, especialmente para 

atender os alunos com deficiência”. Não são apenas os professores que não estão 

preparados para atender os alunos especiais, mas as escolas também não estão 

suficientemente equipadas para inserir estes educandos no ambiente escolar. As 

necessidades de um aluno deficiente são muitas e se estendem desde a sala de 

aula até o portão de entrada da escola. Pode-se dizer assim que as escolas 

necessitam tornarem-se acessíveis para atender os alunos deficientes. 

Além de professores e escolas, muitos pais não aceitam alunos deficientes 

inseridos no ensino regular. Segundo Mantoan (2006, p.17) existem “… pais de 

alunos sem deficiências que não admitem a inclusão, por acharem que as escolas 

vão piorar ainda mais a qualidade de ensino se tiverem de receber esses novos 

alunos”. 

Os alunos com necessidades educacionais especiais necessitam de 

condições especiais para participarem efetivamente na escola, visando promover 

seu aprendizado, não apenas a sua socialização. É importante destacar que o 

processo de inclusão não abrange apenas o acesso do aluno deficiente a escola, 

mas sim a sua participação e permanência. Para isso muitas condições são 

necessárias, como a estrutura da escola, professores capacitados, recursos 

didáticos, entre outros. 

Ao inserir um educando com necessidades especiais em uma sala de aula do 

ensino regular, independentemente da série/ano, necessita-se que o professor e a 

escola desenvolvam ações que contribuam para o aprendizado e inserção deste 

aluno, ultrapassando as barreiras geradas pelo preconceito. Neste contexto, o 

professor deve buscar novas ferramentas para o ensino do aluno deficiente, fazendo 

com que o aluno aprenda significativamente os conteúdos ensinados e participe das 

aulas de forma concreta, bem como os outros alunos. 
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Nesta perspectiva o enfoque desta pesquisa é educação matemática para 

educandos deficientes visuais. E para educar matematicamente um aluno com 

deficiência visual são necessárias adaptações de materiais utilizados para 

determinados conteúdos matemáticos, ou que estimulem a interação deste indivíduo 

com o restante dos alunos, favorecendo a participação nas atividades propostas 

pelo professor.  

O uso de ferramentas materiais e dialógicas segundo Fernandes e Healy 

(2007, p.16): 

Podem favorecer o processo de aprendizagem para todos os alunos, 
portadores de necessidades especiais ou não. As atividades e 
ferramentas materiais que utilizamos em nossas pesquisas são de 
modo geral bastante simples, e normalmente envolvem conceitos 
matemáticos usualmente desenvolvidos nas escolas regulares. 
(FERNANDES E HEALY, 2007, p. 16) 

Contudo, há um esforço de muitas partes para promover o efetivo 

aprendizado e a efetiva inclusão dos alunos deficientes visuais no ambiente escolar. 

E este esforço é conjunto entre família, professores, coordenação, direção, 

sociedade em geral, pois todos têm um importante papel a cumprir na interação e 

recepção do deficiente visual na escola regular. 

 

1.2 Teorias de Vygotsky 

Lev Semenovich Vygotsky nasceu em 1896, na Bielarus, país que fez parte 

da extinta União Soviética, e morreu em 1934, aos 37 anos, de tuberculose. 

Vygotsky era membro de uma família com situação financeira muito confortável e 

uma das mais cultas da cidade. Formou-se em Direito, trabalhou como professor e 

pesquisador nas áreas de Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Literatura, Deficiência 

Física e Mental. Juntamente com Alexei Nikolaievich Leontiev e Alexander 

Romanovich Luria, formou um grupo de jovens intelectuais que buscava uma nova 

psicologia. Vygotsky escreveu aproximadamente 200 trabalhos científicos que 

serviram para projetos de pesquisas posteriores. Os temas destes trabalhos giravam 
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em torno da neuropsicologia e críticas literárias envolvendo deficiência, linguagem, 

psicologia e educação. Vygotsky foi convidado para dirigir o Instituto de Defectologia 

de Moscou, que era um instituto voltado para estudos de crianças com deficiência 

(Valsiner, Van Der Veer, 2009, p.17-24).  

 

1.2.1 Defectologia 

Defectologia foi o termo designado para o estudo dos processos de 

desenvolvimento cognitivo de crianças deficientes. De acordo com Valsiner e Veer 

(1996, p.73) “o termo ‘defectologia’ era tradicionalmente usado para a ciência que 

estudava crianças com vários tipos de problemas (‘defeitos’) mentais e físicos”. 

Vygotsky se interessou pelos estudos defectológicos quando trabalhou como 

professor e, em 1924, realizou a primeira publicação na área de defectologia. 

Segundo Vygotsky (1997, p.12) “a criança cujo desenvolvimento está 

ameaçado pelo defeito não é simplesmente uma criança menos desenvolvida em 

relação a seus pares normais, mas desenvolve-se de modo diferente” (Tradução 

própria)3. 

As crianças possuem formas particulares de desenvolvimento, a criança 

deficiente não se desenvolve como uma criança sem deficiência4, ou seja, o 

desenvolvimento segue caminhos diferentes, porém não devemos dizer que a 

criança deficiente não seja capaz de aprender. A característica particular da 

estrutura orgânica e psicológica e os tipos de desenvolvimento e de personalidade, 

apenas diferenciam a criança deficiente da criança normal, e não comparam 

quantitativamente o desenvolvimento de cada uma delas. 

                                            

3
… el niño cuyo desarrollo está complicado por el defecto no es simplesmente un niño menos 

desarrollado que sus coetâneos normales,sino desarrollado de outro modo. 
4
Neste texto usaremos o termo “sem deficiência” para denotar aqueles que não apresentam 

necessidades educacionais especiais 
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De acordo com Vygotsky (1997), a criança desenvolve processos 

compensatórios para o tipo de deficiência que possui. Para ele “todo defeito cria os 

estímulos compensatórios para elaborar uma compensação” (VYGOTSKY, 1997, p. 

14) (Tradução própria)5. 

O processo compensatório ocorre na lacuna existente entre o defeito e a 

necessidade fisiológica do órgão afetado. Se o “órgão não pode cumprir sua tarefa, 

o sistema nervoso central e o aparato psíquico do homem assumem a tarefa de 

compensar o funcionamento dificultado por esse órgão” (VYGOTSKY, 1997, p. 15) 

(Tradução própria)6. Além disso, os processos compensatórios geram uma recriação 

da personalidade da criança em todas as circunstâncias do desenvolvimento afetado 

pelo defeito fazendo que assim surjam novos caminhos para o desenvolvimento 

cognitivo da criança. Vygotsky (1997) afirma que: 

Mas seja qual for o resultado que se espera do processo de 
compensação sempre e em todas as circunstâncias o 
desenvolvimento agravado por um defeito constitui um processo 
(orgânico ou psicológico) de criação e recriação da personalidade da 
criança, sobre a base da reorganização de todas as funções de 
adaptação, da formação de novos processos sobre-estruturados, 
substitutivos, niveladores, que são gerados pelo defeito, e da 
abertura de novos caminhos de rodeio para o desenvolvimento. 
(VYGOTSKY, 1997, p. 16) (Tradução própria)7. 

Com a compensação, as funções psicológicas são reestruturadas com o 

objetivo de criarem um tipo particular de desenvolvimento. Assim, quando uma 

criança nasce cega, as funções psicológicas serão reestruturadas para que a 

criança possa se desenvolver, porém com algumas particularidades. 

Para Vygotsky (1997, p. 17)  

                                            

5
… todo defecto crea los estímulos para elaborar una compensación. 

6
… algún órgano no puede cumplir plenamente sus tareas, el sistema nervioso central y el aparato 

psíquico del hombre asumen la tarea de compensar el funcionamiento dificultado de esse órgano. 
7
 Pero sea cual fuere el desenlace que le espere al proceso de compensación siempre y en todas las 

circunstancias el desarrollo agravado por un defecto constituye un proceso (orgánico y psicológico) 
de creación y recreación de la personalidad del niño, sobre la base de la reorganización de todas las 
funciones de adaptación, de la formación de nuevos procesos-sobreestructurados, sustitutivos, 
niveladores, que son gerados por el defecto, y de la apertura de nuevos caminos de rodeo para el 
desarrollo. 
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“a compensação, como reação da personalidade ao defeito tem início 
novos processos indiretos de desenvolvimento, substitui, reestrutura, 
nivela as funções psicológicas […] Se cria um novo e particular tipo 
de desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1997,p. 17) (Tradução própria)8.  

Para compensar a visão, o deficiente visual utiliza as mãos para leitura. Se 

um vidente tapar os olhos, ele não “enxergará” o mundo como um deficiente visual 

“enxerga”.  

“Ler com as mãos, como uma criança cega, e ler com a visão são 
processos psicológicos diferentes, mas que cumprem a mesma 
função cultural na conduta da criança e tem, basicamente, um 
mecanismo fisiológico similar”. (VYGOTSKY, 1997, p. 28) (Tradução 
própria)9. 

O deficiente visual pode descobrir o mundo ao seu redor fazendo uso de 

outros sistemas sensoriais e também de ferramentas que servem para auxiliá-lo 

nessa descoberta. Essas ferramentas são mediadoras da relação do deficiente 

visual com o mundo. 

 

1.2.2 Mediação 

De acordo com a ideia de Vygotsky, a relação do homem com o mundo não é 

uma relação direta, mas sim mediada. Tal mediação pode ser feita através de 

instrumentos e signos. Os signos fazem uma mediação simbólica com o mundo, 

uma ligação com o mundo de forma não concreta. Os signos são instrumentos que 

atuam de forma simbólica. Quando utilizamos algo para amarrar no braço, uma fita, 

por exemplo, que nos faça lembrar algo que precisamos fazer, estamos fazendo uso 

de signos; não estamos utilizando a fita como instrumento, mas sim como um signo 

que nos fará lembrar do que precisamos fazer. Não é o ato de amarrar a fita no 

braço que está relacionado diretamente a ação de amarrar, mas remete a uma 

                                            

8
 La compensación, como reación de la personalidad al defecto da inicio a nuevos procesos indirectos 

de desarrollo, sustituye, sobreestructura, nivela las funciones psicológicas […] Se va creando un 
nuevo y particular tipo de desarrollo. 
9
Leer com la mano, como hace un niño ciego, y leer com la vista son procesos psicológicos 

diferentes, pese a que cumplen la misma función cultural en la conducta del niño y tienen, 
básicamente, un mecanismo fisiológico similar 
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mediação simbólica. Os signos são construídos culturalmente e o indivíduo 

desenvolve a capacidade de representação simbólica, inserido em uma cultura que 

fornece material para desenvolver o campo simbólico.  

De acordo com Oliveira (2002, p. 29) “o instrumento é um elemento interposto 

entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de 

transformação da natureza”. 

Os signos, “chamados por Vygotsky de ‘processos psicológicos’, são 

orientados para o próprio sujeito, para dentro do indivíduo, dirigem-se ao controle de 

ações psicológicas, seja do próprio indivíduo, seja de outras pessoas” (OLIVEIRA, 

2002, p. 30). 

O indivíduo aprende com outros indivíduos e depois internaliza os conceitos 

aprendidos em grupo. Os instrumentos e signos são transformadores do 

desenvolvimento humano, o instrumento amplia a capacidade humana para 

determinadas ações. Já os signos atuam na formação das funções psicológicas 

superiores do indivíduo. 

As origens das funções psicológicas superiores estão fundamentadas pela 

teoria de Vygotsky, nas relações sociais entre o indivíduo e outros homens. Segundo 

Vygotsky, a base do funcionamento psicológico humano é social, os elementos 

mediadores na relação entre o homem e o mundo são fornecidos pelas relações 

entre esses homens. (OLIVEIRA, 2002, p. 40). 

Quando interagimos com indivíduos com algum tipo de deficiência, a 

mediação deve ocorrer por sistemas que favoreçam a participação destes indivíduos 

no grupo, e consequentemente, estimulem o desenvolvimento individual. 
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1.2.2.1 Sistema háptico 

O sistema háptico é um sistema importante para a pessoa deficiente visual, 

pois é através dele que pode conhecer o mundo, “observar” os objetos a sua volta 

através do tato. 

De acordo com Gibson10 (1966) citado por Ochaíta e Rosa (1995, p.185), é 

preciso diferenciar tato passivo e ativo ou sistema háptico. No tato passivo as 

informações táteis são recebidas de maneira não intencional; já no tato ativo as 

informações são buscadas de forma intencional pelo indivíduo. No tato ativo está 

envolvida a “excitação correspondente aos receptores dos músculos e tendões, de 

maneira que o sistema receptivo háptico capta a informação articulatória, motora e 

equilibro”; além dos receptores da pele e tecidos adjacentes (OCHAÍTA E ROSA, 

1995, p. 185). 

Pode se destacar a importância do tato para o conhecimento do mundo para 

os deficientes visuais, da mesma maneira que a visão é importante para o 

conhecimento do mundo para videntes. 

Existem diferenças entre a recepção de informações pelo tato e pela visão. 

Enquanto a visão processa as informações bem mais rápido, o tato processa num 

ritmo mais lento e sequencial. Para Ochaíta e Rosa (1995, p. 185) quando um 

deficiente visual explora com as mãos um objeto estranho para reconhecê-lo, 

acontece algo semelhante quando um vidente observa uma forma desconhecida e 

complexa para depois desenhá-la. “As mãos, como os olhos, embora de forma mais 

lenta e sucessiva, movem-se de forma intencional para buscar as peculiaridades da 

forma e poder, assim, obter uma imagem dela”. 

Segundo Ochaíta e Rosa (1995, p. 185) 

… enquanto o tato somente pode explorar as superfícies situadas no 
ambiente que os braços alcançam, não servindo para conhecer 
espaços distantes, a visão é o sentido útil por excelência para 

                                            

10
GIBSON, J. The senses considered as perceptual systems. Boston: Hougton Hifflin, 1966. 
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perceber objetos e sua posição espacial a grandes distâncias. 
(OCHAÍTA E ROSA, 1995, p.185). 

Essas diferenças não devem ser analisadas de maneira quantitativa, mas sim 

de forma qualitativa. Os deficientes visuais possuem a mesma capacidade que os 

videntes para conhecerem o mundo. Porém os sistemas mediadores utilizados para 

tal conhecimento são diferentes. 

 

1.2.3 Linguagem 

 O estudo realizado por Vygotsky sobre o desenvolvimento da linguagem 

mostra a importância desta para o desenvolvimento cognitivo. Nos trabalhos de 

Defectologia, Vygotsky destaca que os defeitos devem ser superados por meio da 

palavra. No caso dos deficientes visuais, eles utilizam a linguagem para conhecerem 

e aprenderem sobre os objetos, seja estes reais ou de estudo. Os estudos 

relacionados à linguagem e pensamento, desenvolvidos por Vygotsky e seus 

colaboradores, trouxeram grandes contribuições a respeito do conhecimento desses 

conceitos. A questão foi abordada sob a ótica social, utilizando um conceito mais 

amplo relacionado à linguagem, além da sua função comunicativa e 

desenvolvimento de processos de pensamento. A linguagem representa um marco 

no desenvolvimento dos indivíduos, pois favorece o contato social entre eles 

(FERNANDES, 2004, p. 39-40). 

A linguagem é utilizada por todos os grupos de seres humanos e é também o 

principal instrumento de representação simbólica que possuem. “A linguagem tem 

papel decisivo na construção de novos sentidos, permitindo novas formas de 

conhecimento, ação e interação” (HAZIN E MEIRA, 2009, p.56). 

É por meio da linguagem que é possível indicar objetos do mundo exterior, 

suas qualidades, ações e as relações que existem entre eles. Vygotsky apresenta 

uma dedicação particular para a linguagem, pois é entendida como um sistema 

simbólico fundamental no grupo dos humanos (REGO, 2011, p. 53). 
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Vygotsky trabalha com duas funções básicas da linguagem. A primeira função 

está relacionada à comunicação e a segunda função está relacionada com 

pensamento generalizante, é o momento em que a linguagem se apropria do 

pensamento, nesta fase pensamento e linguagem estão fortemente relacionados. 

Durante o desenvolvimento da criança, a linguagem surge como um meio de 

comunicação, sendo elo de colaboração entre crianças e adultos, favorecendo o 

processo de interação. A linguagem como função psíquica atua no desenvolvimento 

da criança como forma fundamental de conduta coletiva, colaboração social e 

transformação de atividades psicológicas interiores que atuam na própria 

personalidade do indivíduo. 

As atividades interiores são regidas por uma linguagem, denominada 

linguagem egocêntrica. A linguagem egocêntrica é como se a criança pensasse em 

voz alta, mas criando um diálogo consigo mesma. Segundo Vygotsky (1997, p. 215) 

“essa forma de linguagem pode ser denominada egocêntrica, porque cumpre uma 

função totalmente distinta da comunicativa11”. 

Quando colocada frente a uma situação de elevado grau de dificuldade a 

criança amplia o uso da linguagem egocêntrica, o que indica que essa linguagem 

pode ser usada para driblar obstáculos. De acordo com a psicologia do pensamento, 

é nas situações vinculadas a dificuldade que surge a reação intelectual 

(VYGOTSKY, 1997, p. 217). 

Sendo assim, a necessidade do pensamento surge quando a experiência não 

pode realizar uma adaptação exigida na tarefa. Essa adaptação às novas 

circunstâncias gera uma função psicológica do intelecto que supera as dificuldades 

impostas. Desde muito cedo a linguagem cumpre funções intelectuais na conduta 

das crianças, fazendo com que interroguem a si mesmos, utilizando as palavras 

como saída para o problema. 

                                            

11
 Esta forma de lenguaje puede ser denominada egocêntrica, porque cumple una función 

totalmente distinta de la comunicativa. 
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Para Vygotsky (1997, p. 218) as crianças resolvem problemas com as 

palavras, com a ajuda da linguagem egocêntrica traçam o caminho de suas ações, 

pensando com as palavras; mesmo que seja um caminho primitivo e elementar. As 

análises de tais atos mostram que a linguagem egocêntrica cumpre uma função 

intelectual e também é o modo primitivo do pensamento infantil diante de uma 

situação difícil. 

Um momento importante da linguagem egocêntrica é quando passa de 

linguagem interior para linguagem exterior, transformando-se em um pensamento 

verbal da criança. Com isso, são geradas algumas alterações ao longo do 

desenvolvimento da criança, gerando zonas de desenvolvimento proximal. A 

emergência dessas zonas depende das situações dialógicas, em que o diálogo está 

presente na interação coletiva e em atividades individuais. As chamadas zonas de 

desenvolvimento proximal transitam entre os espaços simbólicos que são 

construídos através da linguagem e do discurso do indivíduo. 

 

1.2.4 Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

O conceito da zona de desenvolvimento proximal envolve os conhecimentos 

intelectuais que a pessoa já possui, analisa o desempenho das pessoas de forma 

prospectiva e não retrospectiva, levando em consideração sempre o que a pessoa 

será capaz de fazer ou de desenvolver, observando o que ela já conhece ou já 

desenvolve sozinha. 

De acordo com Vygotsky, há dois níveis de desenvolvimento. O primeiro é 

denominado nível de desenvolvimento real, que é o nível ao qual a criança já 

chegou, é o que a criança sabe fazer até determinado momento, ou seja, são níveis 

de conhecimento já completados.  O segundo é o nível de desenvolvimento 

potencial, que é o conhecimento que a criança não tem, mas com a intervenção ou 

ajuda de outra pessoa ela consegue desenvolver. 
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Zona de desenvolvimento proximal é a distância do que um indivíduo sabe 

fazer com autonomia e do que consegue fazer com ajuda de outro indivíduo mais 

experiente na determinada tarefa. Ou seja, é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Para Vygotsky, o 

desenvolvimento deve ser olhado de maneira prospectiva e não retrospectiva, 

devemos olhar para o desenvolvimento da criança de maneira a analisar o que ela é 

capaz de fazer com autonomia e com a ajuda de alguém. 

Sendo assim, a zona de desenvolvimento proximal é o caminho que o 

indivíduo percorre para desenvolver funções em processo de amadurecimento e que 

futuramente serão funções consolidadas, ou seja, o aprendizado desperta processos 

de desenvolvimento que tornarão parte das funções psicológicas consolidadas do 

indivíduo (OLIVEIRA, 2002, p. 60). 

 

1.3 Educação e ZDP 

Na escola, a ZDP pode ser colocada em prática por meio do agrupamento de 

crianças em níveis diferentes de desenvolvimento, fazendo com que desenvolva as 

potencialidades ocultas nos indivíduos com desenvolvimento inferior ao de seus 

pares (HAZIN e MEIRA, 2009, p. 54). 

A intervenção pedagógica é fundamental na zona do desenvolvimento 

proximal, pois é na ZDP que a intervenção se torna mais transformadora para o 

indivíduo. De acordo com Oliveira (2002, p. 62) o processo de ensino e aprendizado 

na escola deve ser construído tomando como ponto de partida o nível de 

desenvolvimento real da criança. O professor, neste caso, pode interagir com seus 

alunos a fim de promover a emergência de uma ZDP que poderá gerar avanços que 

não aconteceriam espontaneamente. A intervenção do professor e outras crianças 

no ambiente escolar favorece o desenvolvimento do indivíduo. 

A evolução da ZDP pode ser vista por três momentos: desempenho, interação 

e mediação semiótica. No desempenho há a análise dos níveis de desenvolvimento 
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individual e colaborativo na resolução de problemas. A ideia central da ZDP gira em 

torno das competências de um indivíduo, quais tarefas esse indivíduo é capaz de 

realizar. As tarefas que hoje um indivíduo pode realizar com a ajuda de outra 

pessoa, futuramente ele poderá realizar essa tarefa sozinho, de forma autônoma, 

criando seu desenvolvimento e aprendizagem. 

Referindo-se ao momento da interação o enfoque é dado ao processo de 

colaboração mais do que o desempenho colaborativo para a resolução dos 

problemas. Nesse momento o indivíduo é avaliado para além de suas competências. 

O conhecimento produzido socialmente é mais vantajoso para todos e ultrapassa o 

limite das competências individuais. Hazin e Meira (2009, p. 53) declaram que a ZDP 

“dá grande destaque ao indivíduo, suas competências, e as situações favoráveis 

para a melhoria de seu desempenho, fazendo a ZDP parecer uma propriedade do 

sujeito”. (HAZIN E MEIRA, 2009, p. 55). 

Na terceira fase do desenvolvimento do conceito de ZDP, o enfoque é dado 

sobre os aspectos simbólicos e discursivos dos indivíduos. Nesta fase o importante 

é produzir novos significados, produzir e comunicar novos sentidos emergentes. A 

interação entre os indivíduos, mediada pela linguagem, gera uma produção de 

novos conhecimentos (HAZIN E MEIRA, 2009, p.56). A intenção não é atingir 

resultados eficazes, mas sim a produção de novos significados e comunicar novos 

sentidos para os conhecimentos emergentes. De acordo com Hazin e Meira (2009, 

p. 56), o termo “sentido” refere-se à produção emergente da interação entre os 

sujeitos mediada pelo uso da linguagem. 

As emergências na ZDP não são diretamente internalizadas, seguindo o 

movimento externo para interno do indivíduo. Existe uma reconstrução de 

significados que circulam o espaço simbólico da ZDP e que possibilita a manutenção 

intersubjetiva e compartilhada das produções mesmo na medida em que os 

indivíduos internalizam aspecto da atividade (HAZIN E MEIRA, 2009, p. 57). Tais 

espaços simbólicos são constituídos por meio do uso da linguagem e dos discursos, 

a emergência da ZDP depende da produção discursiva em contextos dialógicos. 
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Nestes contextos estão incluídas interações em grupos e também atividades 

dialógicas individuais, como as brincadeiras infantis. 

A brincadeira também pode gerar uma zona de desenvolvimento proximal, 

tornando-se influência para o seu desenvolvimento. Oliveira (2002, p. 66) diz que o 

brinquedo provê uma situação de transição entre a ação da criança com objetos e 

suas ações com significados. A brincadeira além de criar uma situação imaginária é 

uma atividade regida por regras.  

Tanto pela criação da situação imaginária, como pela definição de 
regras específicas, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento 
proximal na criança. No brinquedo a criança comporta-se de forma 
mais avançada do que nas atividades da vida real e também aprende 
a separar objeto e significado (OLIVEIRA, 2002, p. 67). 

Sendo assim, atividades que envolvem brincadeiras e jogos com situações 

imaginárias podem favorecer o desenvolvimento da criança, pois têm função 

pedagógica. Para isso, os professores poderiam utilizar esse tipo de situação para 

atuar no processo de desenvolvimento dos alunos. 

 

1.4 O jogo como ferramenta auxiliar para o desenvolvimento do 

conhecimento intelectual  

O jogo pode ser utilizado favoravelmente como uma ferramenta auxiliar no 

desenvolvimento do conhecimento intelectual das crianças12, pois com a utilização 

do jogo podemos analisar o nível de desenvolvimento intelectual real ou potencial da 

criança que se desloca de um nível para o outro no decorrer do jogo. Esse 

deslocamento de nível, ao qual podemos chamar de avanço, está associado às 

mudanças relacionadas aos incentivos, tendências e as motivações das crianças 

relacionadas ao jogo. 

                                            

12
 Quando citamos crianças estamos nos referindo a crianças cegas e videntes. 
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Ao longo do jogo as crianças envolvem-se num mundo ilusório e imaginário. A 

imaginação é um processo psicológico novo para a criança; ela representa uma 

forma especificamente humana de atividade consciente. Assim como todas as 

funções da consciência, a imaginação surge originalmente da ação. Pode-se dizer 

assim que a imaginação em adolescentes e crianças em idade pré-escolar é um 

brinquedo sem ação (VYGOTSKY, 2007a, p. 109). 

As regras fazem parte dos jogos e quanto mais rígidas elas forem maiores 

serão as exigências de atenção da criança e mais tenso se tornará o jogo. Como diz 

Vygotsky (2007a, p. 123) “correr simplesmente, sem propósito ou regras, é 

entediante e não tem atrativo para a criança”. O jogo que exige maior grau de 

atenção da criança faz com que a criança ao explorar o mesmo tenha a emergência 

de complexos aspectos não desenvolvidos. Vygotsky (2007a, p. 123) cita que esses 

aspectos que tinham sido secundários ou incidentais no início ocupam uma posição 

central no fim, e vice-versa. 

Os jogos que apresentam regras exploram situações imaginárias nas 

crianças. Consequentemente, uma situação imaginária contém regras de 

comportamento da mesma maneira que todo jogo com regras contém uma situação 

imaginária. Um simples jogo pode sim, se transformar numa situação imaginária, a 

partir do momento em que as regras são impostas, as crianças devem analisar as 

várias possibilidades de ações e eliminar ou não tais possibilidades. Vygotsky 

(2007a, p. 112) apresenta o jogo de xadrez como uma situação imaginária. Pois o 

cavalo, o rei, a rainha etc. só podem se mover de maneiras determinadas; porque 

proteger e comer peças são, puramente, conceitos de xadrez. Embora no jogo de 

xadrez não tenha substituição direta das relações da vida real, ele é, sem dúvida, 

um tipo de situação imaginária (VYGOTSKY, 2007a, p. 112). 

Ao participar do jogo a criança começa a agir numa esfera cognitiva e não 

mais na esfera visual externa, pois está dependendo de motivações e tendências 

internas do jogo, como regras, estratégias de jogadas, entre outros; e não de 

incentivos fornecidos por objetos externos. As ações imaginárias existentes num 

jogo fazem com que as crianças dirijam seu comportamento não apenas as 
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percepções imediatas dos objetos ou as situações do jogo que o afetam, mas, ao 

significado da situação (VYGOTSKY, 2007a, p. 113-114).  

O jogo com regras exige que a criança aja contra um impulso imediato. A 

cada jogada a criança está diante de uma situação na qual ela não pode agir 

impulsivamente, exigindo assim o uso da imaginação para analisar a melhor 

estratégia a fim de conseguir marcar algum ponto contra o adversário. Pode-se dizer 

que a criança age de maneira contrária ao que ela gostaria de fazer. 

As atividades envolvendo jogos podem contribuir para o desenvolvimento da 

criança, pois a utilização dos jogos pode favorecer a manifestação de uma zona de 

desenvolvimento proximal. O jogo cria tendências no desenvolvimento de uma 

maneira condensada, sendo um grande fator de desenvolvimento (VYGOTSKY, 

2007a, p. 122). 

Tendo como aporte as ideias de Vygotsky (2007a), desenvolvemos um jogo 

com questões matemáticas de razão e proporção para que os alunos deficientes 

visuais pudessem interagir com pares videntes de tal forma que a situação de jogo 

promovesse a emergência da ZDP permitindo que os pares criassem estratégias 

para a solução de questões. No próximo capítulo descrevemos e citamos algumas 

pesquisas e autores que nos foram necessários para elaboração das questões 

matemáticas e no entendimento do processo de ensino e aprendizagem de 

indivíduos cegos. 
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CAPÍTULO 2 – ESTUDOS PRECEDENTES 

 

Elemento básico na formação de uma sociedade justa e igualitária é 

reivindicar do Estado e da coletividade a compensação de déficits 

funcionais, independente de suas causas, desde que não firam o 

bem comum ou tornem-se privilégios, comprometendo a igualdade 

de direitos. (CARDOSO, 2004, p. 24) 

 

Neste capítulo, apresentamos uma síntese da revisão bibliográfica realizada. 

Buscamos referências que nos oferecessem parâmetros sobre os processos de 

ensino e aprendizagem de alunos deficientes visuais e a importância da inserção de 

recursos manipuláveis e digitais. Esses textos nos forneceram subsídios para 

análise de dados, bem como para que pudéssemos desenvolver as atividades desta 

pesquisa. As atividades abordam o conteúdo matemático de razão e proporção, que 

foram construídas com base no problema Mr. Short e Mr. Tall.  

 

2.1 Revisão bibliográfica 

Durante o curso de Mestrado em Educação Matemática não encontramos 

trabalhos que tratassem do estudo de razão e proporção por alunos cegos usando 

como elemento de mediação ferramentas táteis, sendo assim, buscamos trabalhos 

que contemplassem ao menos um dos aspectos relacionados nesta pesquisa. 

Consideramos o trabalho de FERNANDES, 2004; MARCELLY, 2010; VITA, 2012 

que abordaram atividades com alunos deficientes visuais com utilização de 

ferramentas manipuláveis.  Consideramos também o trabalho de LÍRIO, 2006; 

OLIVEIRA, 2010; MARTINS, 2010, que abordaram atividades para alunos 

deficientes visuais utilizando recurso computacional. Os trabalhos citados 

contribuíram para que entendêssemos como deveríamos proceder com atividades 

para educandos deficientes visuais. Uma vez que quando elaboramos materiais 
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manipuláveis devemos estabelecer alguns critérios para que os cegos possam 

identificar por meio do tato o material que estão manuseando para poder reconhecê-

lo. Já os trabalhos que utilizaram recursos computacionais nos foram importantes 

para entendermos e conhecermos os recursos que oferecem estímulos sonoros que 

são utilizados com alunos deficientes visuais para o ensino e aprendizagem de 

conteúdos matemáticos.  

A escolha do conteúdo matemático de razão e proporção aconteceu devido a 

indagações pessoais de como deveríamos proceder para ensinar tal conteúdo para 

um aluno deficiente visual. Durante alguns encontros de orientações discutimos 

quais seriam os melhores recursos a serem utilizados para este tipo de conteúdo e 

público. Visto que não encontramos referências brasileiras que nos subsidiassem 

nesta pesquisa, resolvemos abrir o nosso leque de opções para escolhermos 

referências no âmbito internacional. Foi então que pesquisamos sobre atividades 

que foram desenvolvidas por Hart (1978, 1981, 1984, 1985) citadas nos trabalhos de 

Misailidou e Williams (2002) e de Md-Nor (1998). Optamos por trabalhar com esses 

dois artigos, apesar de ambos terem sido desenvolvidos com alunos videntes, pois 

eles apresentam um número significativo de alunos envolvidos e ambos apresentam 

análises que poderiam orientar as análises do nosso trabalho. Por estas atividades 

terem sido desenvolvidas com alunos videntes, realizamos alguns ajustes para que 

satisfizessem as necessidades do nosso público alvo.  

Nos artigos de MISAILIDOU e WILLIAMS (2002) e de MD-NOR (1998) 

encontramos problemas de razão e proporção e análise das estratégias mais 

comuns quando os alunos videntes estão envolvidos na resolução de problemas 

desse conteúdo. Dentre os problemas apresentados pelos autores citados acima, 

fixamos nossa atenção no problema Mr. Short e Mr. Tall, pois é um problema em 

comum dos dois artigos e ambos os artigos apresentam uma síntese detalhada do 

problema e das estratégias dos alunos videntes.  
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2.2 O problema Mr. Short e Mr. Tall 

Md-Nor (1998) apresenta uma exploração da complexa relação entre o ensino 

e o aprendizado relacionado à Matemática nas salas de aula da Malásia. O estudo 

investiga a relação entre o conhecimento do conteúdo pedagógico dos professores, 

a prática instrucional da sala de aula e a aprendizagem do aluno com foco no ensino 

e aprendizagem de razão e proporção. 

Para o autor, é importante manter o foco na aprendizagem e explorar as 

riquezas de conexões que os alunos podem fazer com ideias matemáticas, 

decorrentes tanto da sua interpretação pessoal de conhecimento ou construídas a 

partir de sua experiência com realização de atividades matemáticas. Essas ideias 

matemáticas podem ser experimentadas e construídas a partir de atividades que o 

professor apresenta aos alunos, como por exemplo, a prática de exercícios. 

O autor questiona sobre o ensino e aprendizagem de Matemática dos alunos, 

ou seja, a questão de como o professor pode influenciar na aprendizagem dos 

alunos com relação a esta disciplina. O autor realizou pesquisas relacionadas ao 

professor e alunos videntes, e concentrou-se na complexa relação que existe entre 

ensino e aprendizagem. Examinar o conhecimento dos professores seria uma 

oportunidade de obter informações sobre o processo de ensino e suas influências 

sobre a prática dos professores e aprendizagem dos alunos. 

O artigo apresenta o trabalho realizado por Hart (1978, 1981, 1984, 1985) 

apud Md-Nor (1998). Hart (1984, 1985)   que escreve sobre investigações que 

avaliam a compreensão de problemas de razão e proporção de alunos de ensino 

secundário. As principais características do trabalho de Hart (1984, 1985) apud Md-

Nor (1998) foram identificar as estratégias e métodos utilizados por estudantes do 

ensino secundário quando resolvem problemas de razão e proporção. Para 

complementar o entendimento dessas estratégias utilizamos o artigo de Oliveira 

(2009) que apresenta um estudo mais detalhado das estratégias descritas por Md-

Nor (1998). Oliveira (2009, p. 65-67) apresenta exemplos para os tipos de 

estratégias utilizadas pelos alunos. 
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Estratégia do aluno Caracterização 

Escalar 

Os alunos resolvem o problema através do estabelecimento do 
fator de proporcionalidade entre as grandezas homogêneas do 

problema (grandezas de mesma natureza). 
Exemplo: Mantendo uma mesma velocidade, uma moto percorre 

250 quilômetros em 5 horas. Quantos quilômetros percorrerá em 30 
horas? 

O tempo da viagem é 6 vezes maior. Então, com a mesma 
velocidade a moto percorrerá 1500 km, a distância será 6 vezes 

maior que a distância inicial, 250x6 = 1500 

Funcional 

Os alunos resolvem o problema através do estabelecimento do 
fator de proporcionalidade entre as grandezas não homogêneas do 

problema (grandezas de naturezas diferentes). 
Exemplo: Mantendo uma mesma velocidade, uma moto percorre 

250 quilômetros em 5 horas. Quantos quilômetros percorrerão em 
30 horas? 

A distância percorrida (250 km) é 50 vezes maior que o tempo 
necessário (5 horas). Então, a nova distância percorrida será 

1500km (50 vezes mais que 30 horas). 

Regra de três 

A regra de a/b=c/d é usada com três valores conhecidos e o quarto 
a ser encontrado utilizando uma relação multiplicativa. 

Exemplo: Um carro percorre um trajeto em 6 horas com velocidade 
de 120 quilômetros por hora. Qual é a distância que ele percorre? 

1 hora ----------- 120 km 
6 horas --------- x km 

1x = 120.6 
x= 720 km 

Em 1 hora ele percorre 120 km, em 6 horas ele percorrerá 720 km. 

Valor Unitário 

Os alunos resolvem o problema buscando o valor que indica a 
unidade. Em seguida, eles usam esse valor para responder à 

questão do problema. 
Exemplo: Mantendo uma mesma velocidade, uma moto percorre 

250 quilômetros em 5 horas. Quantos quilômetros percorrerá em 30 
horas? 

Em 5 horas, ele percorreu 250 km, em 1 hora ele percorrerá cinco 
vezes menos, ou seja, 50 km. Então, em 30 horas ele percorrerá 30 

vezes mais, totalizando 1500 km. 

Linear 

Os alunos resolvem o problema utilizando uma combinação entre 
uma estratégia aditiva (correta) e uma estratégia multiplicativa. 

Exemplo: Para fazer uma receita de bolo, eu preciso de 200 gramas 
de farinha de trigo, 600 ml de leite, 2 ovos. Essa receita rende duas 

formas de bolo. Se eu quisesse fazer 7 formas, qual seria a nova 
receita? 

Para fazer 7 formas de bolo, eu vou fazer 3 vezes mais bolo (6 
formas) mais 1 forma, ou seja, metade da primeira receita. 

3 vezes mais (6 formas): 3x200= 600g de trigo; 3x600= 1800ml de 
leite; 3x2= 6 ovos 

Metade da primeira receita (1 forma): 200:2= 100g de trigo, 600:2= 
300 ml de leite, 2:2= 1 ovo. 

Para 7 formas de bolo: 
600+100= 700g de trigo 
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1800+300= 2100 ml de leite 
6+1= 7 ovos. 

Aditiva 

Os alunos resolvem o problema adicionando várias vezes a relação 
estabelecida no problema, até que eles encontrem o valor 

solicitado. 
Exemplo: Para fazer uma receita de bolo, eu preciso de 200 gramas 
de farinha de trigo, 600 ml de leite, 2 ovos. Essa receita rende duas 

formas de bolo. Se eu quisesse fazer 6 formas, qual seria a nova 
receita? 

Para fazer 6 formas, eu preciso de 2+2+2, então vou precisar: 
200+200+200 = 600g de farinha de trigo 

600+600+600 = 1800 ml de leite 
2+2+2 = 6 ovos 

Nenhuma 
estratégia13  

O aluno não utiliza procedimento ou trabalho que possa levar a 
alguma estratégia identificável. 

Tabela 2.1 Estratégias usadas pelos alunos. (MD-NOR, 1998; OLIVEIRA, 2009) 

O estudo contou com uma amostra de 160 alunos videntes, com idade entre 

14 e 15 anos, divididos em vários grupos e um grupo de cinco professores, todos os 

professores envolvidos no ensino destes alunos e selecionados aleatoriamente de 

duas escolas da Malásia. Dentro do estudo, três tipos de dados foram coletados: 

observações sistemáticas da sala de aula, entrevistas semiestruturadas com os 

professores e teste diagnóstico de razão para os estudantes.  

Para os alunos foi aplicado um teste diagnóstico com oito atividades de razão 

após as sessões de ensino. As sessões de ensino de razão ministradas pelos 

professores foram gravadas, totalizando cinco sessões de ensino. E as entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas após as sessões de ensino com os cinco 

professores. 

Dentre todos os problemas resolvidos pelos alunos videntes, os autores 

apresentaram análise do problema Mr. Short e Mr. Tall:  

                                            

13
 O aluno não utilizou nenhum trabalho/resposta correta, nenhum trabalho/resposta errada, 

nenhuma resposta. 
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“Mr. Short tem um amigo, Mr. Tall. Quando eles medem suas alturas com 

clipes de papel, a altura de Mr. Short é igual a quatro clipes de papel e altura de Mr. 

Tall é igual a seis clipes de papel. Quantos clipes de papel são necessários para 

altura de Mr. Tall, se a altura de Mr. Short for igual a seis clipes de papel?”. 

Ao analisar as respostas dos estudantes os autores concluíram que, em um 

dos grupos composto por 41 alunos, 20% deles resolveram o problema Mr. Short e 

Mr. Tall utilizando a estratégia da adição. Esse valor corresponde ao total de oito 

alunos. É interessante ressaltar que 24% dos alunos, ou seja, dez deles não 

utilizaram nenhuma resposta e outros 24% dos estudantes utilizaram a estratégia 

unitária para solucionar este problema. 

Visto que eles apresentaram apenas os resultados baseados nesse item, 

decidimos desenvolver as tarefas para os alunos deficientes visuais e videntes 

participantes desta pesquisa de tal forma que fosse compatível com o problema Mr. 

Short e Mr. Tall, com a intenção de verificar se nossos participantes empregariam 

estratégias similares às estratégias dos alunos videntes da Malásia. 

Misailidou e Williams (2002) realizaram um trabalho com o objetivo de 

comparar o raciocínio dos alunos videntes com o conhecimento pedagógico dos 

professores. Este trabalho foi desenvolvido para avaliar o desempenho dos alunos 

videntes em relação às tarefas simples de proporção, para revelar suas estratégias e 

para localizar equívocos importantes que precisam ser abordados no ensino. Os 

problemas foram selecionados para provocar uma vasta variedade de respostas 

pelos alunos, incluindo estratégias utilizadas equivocadamente já diagnosticadas na 

literatura; a mais comum é estratégia aditiva, em que o aluno utiliza a operação de 

adição para resolver os problemas de proporção. 

O instrumento contava com duas versões: a primeira versão é chamada de 

teste W, composto de 24 itens com representações escritas; a segunda versão é 

chamada de teste P, composto de 24 itens com representações gráficas, desenhos 

e tabelas. O objetivo é comparar a dificuldade dos itens para as crianças videntes e 

testar o conhecimento dos professores de matemática. 
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As respostas dos alunos foram registradas em todos os itens, tanto as 

respostas corretas quanto incorretas. Cada resposta era acompanhada, se possível, 

da estratégia que o aluno utilizara. Em seguida, estas respostas e estratégias foram 

comparadas com as que foram sugeridas pelos professores. 

O item “Mr. Short e Mr. Tall” esteve presente nos testes P e W. “Mr. Short tem 

um amigo, Mr. Tall. Quando eles medem suas alturas com clipes de papel, a altura 

de Mr. Short é igual a quatro clipes de papel e altura de Mr. Tall é igual a seis clipes 

de papel. Quantos clipes de papel são necessários para altura de Mr. Tall, se a 

altura de Mr. Short for igual a seis clipes de papel?” 

 

Figura 2.1 Ilustração do problema Mr. Short e Mr. Tall 

Os autores apresentaram uma conclusão para este item: maior ocorrência de 

estratégia incorreta, em relação aos outros itens, os alunos utilizaram estratégia 

aditiva. Notou-se também que nenhum aluno utilizou a multiplicação cruzada.  

Baseando-nos nesses dois trabalhos desenvolvemos nossas atividades sobre 

razão e proporção, que serão apresentadas na seção 3.2.3, tendo em vista as 

estratégias utilizadas para resoluções das atividades apresentadas nesses artigos.  
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2.3 O ensino de Matemática para alunos deficientes visuais utilizando 

materiais manipuláveis 

Dividimos os trabalhos apresentados no início deste capítulo em relação ao 

tipo de material utilizado durante as pesquisas com alunos deficientes visuais. Os 

trabalhos de Fernandes (2004), Marcelly (2010) e Vita (2012) foram desenvolvidos 

com alunos deficientes visuais utilizando materiais manipuláveis. Já os trabalhos de 

Lírio (2006), Oliveira (2010) e Martins (2010) foram desenvolvidos, também com 

alunos deficientes visuais, mas utilizando o computador como ferramenta 

tecnológica. 

Fernandes (2004) desenvolveu um trabalho com o ensino de simetria e 

transformações geométricas para alunos cegos. Ela trabalhou com dois sujeitos de 

pesquisa, um aluno com cegueira congênita e outro com cegueira adquirida, 

utilizando o método de dupla estimulação de Vygotsky por meio de entrevistas e 

tarefas aplicadas aos sujeitos cegos. A autora traz a importância do conceito de 

Zona de Desenvolvimento Proximal na apropriação de conceitos e na formação do 

conhecimento. 

Fernandes (2004) chega à conclusão de que com a apropriação da ‘voz 

matemática’ ocorreram mudanças nos significados atribuídos aos termos 

matemáticos, claramente expressos nas falas e nas ações dos sujeitos, o que levou 

a indicações de mudanças de conceitos ocorridas ao longo do desenvolvimento do 

processo empírico. A utilização da ‘voz matemática’ pelos sujeitos, além de permitir 

criar estratégias para as atividades propostas, os ajudou a conectar os conceitos 

matemáticos em estudo com os conceitos matemáticos do cotidiano (FERNANDES, 

2004, p. 210). 

A pesquisadora constatou, em relação à ZDP, que os resultados ressaltam a 

importância da prática discursiva e de diálogos caracterizados por conexões entre 

eventos e ações passadas, atuais e futuras. A ZDP foi utilizada com o intuito de 

elevar o potencial dos sujeitos à emergência da ZDP com os diálogos, pois permitiu 

aos sujeitos estabelecerem relações e formularem concepções sobre conceitos 
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matemáticos ou conceitos científicos que sozinhos, possivelmente, não seriam 

capazes de fazê-lo (FERNANDES, 2004, p. 212). 

Marcelly (2010) desenvolveu um trabalho com alunos cegos utilizando 

histórias em quadrinhos impressas em Braille. Para Marcelly (2010) “As Histórias em 

Quadrinhos (HQ) são desenhos circunscritos a quadros que, através de uma 

linguagem encantadora, podem ser um grande aliado na Educação” (Marcelly, 2010, 

p. 22). 

As pesquisas apresentadas por Marcelly (2010) mostram o uso das HQ para 

o ensino de Sustentabilidade Ambiental, Genética, Computação, Estatística, 

Eletricidade, Cálculo Diferencial e Integral, dentre outros citados pela pesquisadora. 

Segundo Marcelly (2010, p. 26) 

Muitas obras e pesquisas de/sobre HQ têm surgido destinadas ao 
ensino de diversas áreas de conhecimento. Espera-se que muitas 
outras tenham o mesmo espaço, que tragam para a educação obras 
criativas e bem ilustradas com o objetivo de promover o 
conhecimento e uma educação de qualidade e não apenas pensando 
em lucros que este veículo possa trazer. 

Assim a HQ pode ter uma aceitação e ainda trazer grandes “contribuições 

para a educação de estudantes em diferentes condições de aprendizagem” 

(Marcelly, 2010, p 26). 

No processo metodológico foi desenvolvido um projeto com a participação de 

dois alunos, um cego e outro vidente. Esses alunos auxiliaram nos processos de 

adaptações. Para isso foram realizados encontros com conversas informais e 

gravadas em áudio e vídeo e registradas em fotos e anotações escritas. 

Segundo a pesquisadora a estrutura sequencial de uma HQ-A (História em 

Quadrinhos Adaptada) deve seguir algumas técnicas, como a numeração das 

páginas e a presença de um quadro em cada página. A presença de apenas um 

quadro por página facilita a retomada de algum item que passou pelo leitor cego.  
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“Notei isto durante alguns momentos da adaptação em relevo da HQ-
A que, o usuário quando precisava entender determinada página 
voltava em outras páginas anteriores para compreender a estória 
contada” (MARCELLY, 2010, p. 82). 

Os processos manuais de adaptação foram suficientes para a elaboração 

desta HQ-A, mas a pesquisadora não descartou a possibilidade do uso de uma 

impressora Braille, pois a impressora apresenta vários tipos de grafias em alto-

relevo, que facilitaria na composição dos objetos da cena. Mas o alto custo do 

material não possibilitou a utilização da impressora.  

“Mesmo com esta limitação, pude verificar que os meios utilizados 
nesta primeira versão da HQ-A foram suficientes para perceber que 
de fato as histórias em quadrinhos adaptadas são um material 
apropriado para leitores cegos ou videntes” (MARCELLY, 2010, p. 
83). 

A pesquisadora não descarta a possibilidade da utilização das HQ-A como 

recurso educacional. Porém ela enfatiza que algumas intervenções devem ser feitas, 

como o uso da impressora Braille e algumas imagens com texturas alternativas para 

os leitores cegos. 

Vita (2012) desenvolveu um trabalho utilizando uma maquete tátil com alunos 

cegos. A concepção da maquete foi fundamentada na metodologia do DCU (design 

centrado no usuário). Esta metodologia permite estruturar o material didático com a 

influência dos alunos cegos nas etapas de construção, ou seja, do planejamento às 

especificações finais, passando pela solução do design e da análise. 

O MD construído (Maquete Tátil) foi fruto da construção evolutiva de cinco 

protótipos ou modelos de baixo custo. No processo de construção, foi considerada 

como hipótese a relação entre os alunos e a maquete deveria ser a mais amigável 

possível. Ou seja, a maquete deveria apresentar um nível de usabilidade que 

permitisse sua utilização como MD na aprendizagem de cbP (Conceitos Básicos de 

Probabilidade) por alunos cegos.  

Os participantes da pesquisa eram cegos com cegueira adquirida, totalizando 

quatro sujeitos. Todos eram maiores de idade e estavam matriculados em classes 
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da Educação de Jovens e Adultos e no Atendimento Especial no turno oposto ao 

horário das aulas.  

A maquete tátil foi resultado de cinco protótipos, durante a construção desses 

protótipos foram realizadas tarefas para analisarem se a maquete tátil atendia as 

necessidades para favorecer a aprendizagem dos cbP. As tarefas foram separadas 

em fichas, ao todo foram quatro fichas (F1, F2, F3, F4). A F1 foi intitulada Tarefas de 

Exploração. Nesta ficha os sujeitos reconheciam tatilmente os artefatos da maquete, 

sendo que eles tinham contato livre com os artefatos da maquete. As fichas F2, F3, 

F4 contém tarefas adaptadas. A F2 foi intitulada com tarefas de contextualização, 

experimentação aleatória e representação gráfica. Nesta ficha contém a história e 

dez tarefas envolvendo diversos conceitos básicos de probabilidade. 

A autora chegou à conclusão de que a maquete tátil apresentou um grande 

potencial como MD para ambiente educacional. Ao analisar as tarefas que os alunos 

executaram utilizando a maquete tátil, a autora notou que as estratégias dos alunos 

foram semelhantes entre si. Com essa conclusão a autora mostrou que a maquete 

funcionou como instrumento mediador adequadamente padronizado. 

Para a autora “esta maquete tátil pode levar o aluno a aprender conteúdos 

curriculares de maneira mais ajustada às suas condições individuais, o que poderá 

representar uma transformação das condições materiais da sala de aula” (Vita, 

2012, p. 211). 

A leitura e análise desses trabalhos foram de grande importância para o 

desenvolvimento desta pesquisa, pois por meio deles pudemos observar as várias 

estratégias de ensino que são utilizadas com alunos cegos. Esses trabalhos nos 

forneceram subsídios para a escrita de alguns tópicos referentes à parte teórica e 

parte metodológica deste trabalho. Por meio do trabalho de Fernandes (2004) 

pudemos entender a importância das teorias de Vygotsky relacionadas ao 

desenvolvimento cognitivo dos indivíduos cegos e incluí-las na nossa pesquisa. O 

trabalho de Vita (2012) nos mostrou a importância das várias etapas do design de 

uma ferramenta para torná-la mais adequada possível ao uso de alunos cegos. E, 
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por fim, o trabalho de Marcelly (2010) apresentou uma proposta de interação entre 

alunos cegos e videntes com o uso de histórias em quadrinhos, tal trabalho foi 

importante para nos subsidiar em relação à interação de alunos cegos e videntes 

durante atividades matemáticas, no caso da nossa pesquisa, abordando conteúdo 

de razão e proporção. 

 

2.4 O ensino de Matemática utilizando recursos tecnológicos 

Martins (2010) investigou a aprendizagem de Matemática por pessoas cegas 

e com baixa visão utilizando um software matemático sonoro que abordava o 

conteúdo de números racionais, chamado musiCALcolorida. Além de materiais 

didáticos manipuláveis, os professores podem explorar o uso de tecnologias em 

aulas inclusivas, o uso do computador pode favorecer o ensino e a aprendizagem 

dos alunos cegos.  

Pensando nisso, Martins (2010) utilizou um micromundo para o ensino de 

conceitos de números racionais observando a influência deste na aprendizagem dos 

alunos. O micromundo de acordo com Pappert apud Martins (2010): 

[...] pode ser visto como um exemplo de um sistema semiótico de 
significação e a construção pelo aprendiz de uma extensão para o 
micromundo envolve a criação que um modelo de seu pensamento 
com marcas do plano corporal e cultura. (Pappert apud Martins, 
2010). 

No trabalho os participantes da pesquisa deveriam obedecer ao requisito de 

estar no Ensino Fundamental II e já tivesse algum contato com Números Racionais. 

Foram escolhidos participantes, dos quais, seis estavam no ensino fundamental II e 

possuíam deficiência visual; os outros dois participantes eram adultos cegos e já 

haviam concluído os estudos de educação básica. 

A pesquisa foi realizada em duas fases. Na primeira fase participaram seis 

alunos, três com cegueira congênita e três com baixa visão. Na segunda fase a 

pesquisa teve participação de dois deficientes visuais, com cegueira adquirida. 
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As fases envolviam trabalhos com números racionais que eram apresentados 

aos alunos em forma de entrevistas e questionários. A partir daí, foram elaboradas 

atividades utilizando o micromundo da musiCALcolorida. 

Oliveira (2010) desenvolveu um trabalho com alunos cegos que foi possível 

verificar como esses alunos podem aprender o conceito de função através de uma 

sequência de exercícios e avaliar como o computador, por intermédio de planilhas 

eletrônicas, pode contribuir neste processo de aprendizagem. 

Para realização desta pesquisa fez-se uso da metodologia de pesquisa 

qualitativa. Foram realizadas coletas de informações e análises das coletas de 

dados com os alunos participantes da pesquisa. As análises foram baseadas em 

relatório de aulas ministradas, depoimento dos alunos envolvidos na pesquisa, 

observações e análises da estrutura pedagógica do Instituto Benjamin Constant e 

entrevistas. 

O autor realizou um estudo piloto com nove alunos do 7º ano do ensino 

fundamental do Instituto Benjamin Constant, sendo cinco cegos e quatro de baixa 

visão. O estudo piloto foi necessário para correção de algumas atividades que iriam 

ser aplicadas no estudo principal. 

As atividades que serviram de análise para o estudo principal foram 

realizadas com sete alunos do 9º do ensino fundamental do IBC, sendo três cegos e 

quatro de baixa-visão. Dentre os sete alunos foram escolhidos dois alunos para 

focar as análises da terceira etapa do trabalho. 

Oliveira (2010) realizou quatorze atividades com os alunos do 9º ano. Essas 

atividades envolviam percepção de regularidades, sequências numéricas, 

construção de tabelas no PLANIVOX plotar pontos ao longo do eixo cartesiano. 

O autor percebeu que os alunos cegos têm dificuldade na exploração tátil 

bidimensional devido às práticas inteiramente lineares de leitura e escrita Braille. 

Uma das dificuldades analisadas pelo autor foi em relação à utilização das variáveis, 

durante a realização das atividades os alunos se sentiam desconfortáveis em utilizar 
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letras na solução dos exercícios. A ferramenta PLANIVOX se mostrou muito eficiente 

neste quesito, pois os alunos escreviam as fórmulas e a planilha efetuava a ação 

apenas se a fórmula estivesse correta, fazendo assim com que os alunos pudessem 

compreender os conceitos e os valores das expressões inseridas. 

O uso da planilha PLANIVOX mostrou diversas vantagens no processo de 

aquisição de conceitos de funções. Segundo Oliveira (2010): 

A metodologia aplicada baseada no uso de planilhas com os 
deficientes visuais se mostrou válida em virtude, sobretudo, de 
poderem explorar, analisar e testar algumas relações funcionais, 
adquirindo, por conseguinte, bases cognitivas importantes para 
aquisição do conceito de função (OLIVEIRA, 2010, p. 84). 

Lirio (2006) realizou atividades com duas alunas cegas. A pesquisadora 

utilizou figuras desenhadas em material emborrachado com alto relevo, geoplano e o 

sistema DOSVOX, mais precisamente a ferramenta DESENHADOR VOX. 

A pesquisadora elaborou uma série de atividades que seriam desenvolvidas 

em duas fases. Na primeira fase a pesquisadora explorou a familiarização com o 

programa com três atividades. Na primeira atividade a pesquisadora analisou a 

familiaridade das participantes com figuras geométricas. Na segunda atividade 

introduziu os conceitos de coordenadas cartesianas e na terceira atividade explorou 

o programa DESENHADOR VOX. Já na segunda fase da coleta de dados a 

pesquisadora objetivou explorar geometria com o programa. Nesta fase seriam 

exploradas duas atividades, na primeira: atividades preparadas pela pesquisadora e 

na segunda: atividades preparadas pelas participantes. 

Após a aplicação das atividades e análises, a pesquisadora concluiu que: 

Ao identificar as figuras geométricas com as quais as estudantes 
estavam familiarizadas, percebi que, apesar de reconhecerem 
através do tato as formas das figuras, as estudantes não conseguiam 
expressar em linguagem matemática suas propriedades e em muitos 
casos as desconheciam (LIRIO, 2006, p. 102). 

Em relação à utilização do geoplano a pesquisadora afirmou que: 
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O geoplano se mostrou muito útil para explorar todos os conteúdos 
que foram trabalhados. Com ele foi possível representar tatilmente as 
figuras que futuramente seriam construídas através do programa 
desenhador Vox (LIRIO, 2006, p. 103). 

Ao analisar as atividades com a ferramenta tecnologia informática a 

pesquisadora concluiu que: 

 O programa desenhador Vox se apresenta como uma ferramenta 
educacional, revelando inúmeras potencialidades para a construção 
do conhecimento matemático do estudante cego. Com o uso desse 
programa, as estudantes puderam expressar suas ideias 
graficamente, construindo sua própria figura o que possibilitou que 
compartilhassem ideias e imagens (LIRIO, 2006, p. 106). 

Os trabalhos apresentados nos mostraram a importância da utilização de 

materiais manipuláveis e o uso de tecnologias para o ensino de Matemática de 

alunos cegos. Pensando nos trabalhos que já foram realizados com alunos cegos, 

desenvolvemos uma ferramenta tátil e sonora que estimula o aluno cego interagir 

com outros alunos, cegos ou não, com o objetivo de resolver tarefas matemáticas de 

razão e proporção. A ferramenta tátil e sonora e as tarefas serão descritas no 

próximo capítulo, e descrevemos as teorias metodológicas que nos auxiliaram no 

desenvolvimento da ferramenta e das tarefas. 
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CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS 

 

 “...aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e 

põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de 

outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado 

é um aspecto necessário e universal do processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas 

e especificamente humanas.” (VYGOTSKY, 2007a, p. 103) 

 

Neste capítulo apresentaremos os referenciais metodológicos que nos 

serviram como base para desenvolver a proposta de atividade deste trabalho. 

Apresentamos as etapas de construção da ferramenta, do software e a elaboração 

das atividades para o jogo.  

  

3.1 Design Experiment 

O design experiment surgiu para romper lacunas existentes entre a prática de 

pesquisa e a prática de ensino oferecendo um método para a análise do 

desenvolvimento matemático dos alunos envolvidos na pesquisa de forma a 

contribuir para a melhora da educação (COBB, CONFREY, DiSESSA, LEHRER, 

SCHAUBLE, 2003). 

No design experiment os sujeitos que estão envolvidos na pesquisa devem 

ser tratados de tal forma que esta contribua para a aprendizagem matemática dos 

mesmos, e não de modo que eles sejam o foco da pesquisa. No design experiment 

o aluno é entendido como um indivíduo capaz de oferecer contribuições 

independentes. O foco da pesquisa é a aprendizagem do aluno; e por isso a análise 
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é feita sob as estratégias, os discursos, os procedimentos utilizados por eles na 

resolução de tarefas ou problemas matemáticos que são fornecidos. Para qualquer 

tipo de experimento, há sempre uma quebra consciente entre a divisão de papeis 

(pesquisador e estudante), pois todos são colaboradores do processo (Cobb; 

Confrey; DiSessa; Lehrer; Schauble, p. 9, 2003). 

A metodologia do design experiment prevê algumas etapas para o 

desenvolvimento de uma pesquisa e, orientadas por esta perspectiva, delineamos a 

trajetória do nosso estudo em algumas etapas. Primeiro definimos a intenção teórica 

da pesquisa, buscando um aporte teórico que nos ajudasse a compreender o 

potencial e as limitações associadas à deficiência visual. Algumas discussões nos 

conduziram as Teorias de Vygotsky (citadas no capítulo 1). 

Após definirmos o aporte teórico realizamos uma revisão de literatura (citada 

no capítulo 2) cujos trabalhos nos mostraram a realidade do ensino de Matemática a 

alunos deficientes visuais, especificando a potencialidade intelectual e social desses 

sujeitos. E, ainda, o trabalho da revisão de literatura (Mr. Short and Mr. Tall) nos 

auxiliaram para o desenvolvimento de tarefas matemáticas que foram usadas ao 

longo das fases de teste e estudo empírico deste trabalho. 

Dependendo do objetivo proposto existem alguns tipos de experimentos 

descritos no design experiment. São eles: - de pequena escala, envolvendo um 

professor, pesquisador e um grupo restrito de estudantes; - de grande escala ou 

aplicados à sala numerosas, em que o pesquisador juntamente com o professor 

assume uma responsabilidade para instruções durante a pesquisa; - experimentos 

voltados a organização da educação de futuros professores, como por exemplo 

estudos realizados para aprimorar a formação inicial de professores, geralmente nos 

cursos de licenciaturas; - voltados para o desenvolvimento de uma comunidade 

profissional, em que pesquisadores colaboram com professores para acompanhar o 

desenvolvimento de uma determinada área profissional; - experimentos voltados a 

reestruturação escolar, em que um time de colaboradores como professores, 

administradores escolares e outros sujeitos se unem para a mudança da 

organização escolar (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, Schauble, p. 9, 2003). 
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Dentre esses, nossa pesquisa se enquadra como sendo uma pesquisa de 

pequena escala, porque o nosso trabalho envolve um professor/pesquisador e 

grupos restritos de estudantes formados por alunos deficientes visuais e videntes.  

O pesquisador/orientador do processo deve questionar e ter um preparo 

quando se deparar com eventos não esperados e para elaborar situações adicionais 

durante o processo, com base nas produções dos alunos como defende Cobb et al 

(2003). Durante nossa pesquisa nos deparamos com situações que exigiram o 

redesign do software Speech Table e da estrutura do jogo, que são descritos no 

capítulo 4. 

O design experiment nos permite analisar o raciocínio e as estratégias dos 

estudantes e a influência do estudo no ambiente de aprendizagem. E ao mesmo 

tempo em que analisamos o fenômeno de investigação analisamos como o 

experimento se desenvolve, pois o fenômeno de investigação e o experimento 

ocorrem ao mesmo tempo (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, Schauble, 2003). 

A coleta de dados, no design experiment, deve ser feita de múltiplas formas: 

produções escritas, gravações de áudio e filmes, entrevistas, dentre outros. No 

desenvolvimento da nossa pesquisa utilizamos as produções escritas pelos alunos 

durante a resolução das tarefas matemáticas propostas no momento do jogo, 

realizamos gravações em vídeo durante as partidas realizadas e entrevistas com os 

alunos deficientes visuais para conhecermos o perfil de cada um deles.  

Para conduzir um design experiment devemos testar e revisar 

sistematicamente as conjecturas elaboradas. Nesta pesquisa realizamos uma fase 

de testes (descritas no capítulo 4) que nos permitiu analisar e revisar as conjecturas 

que elaboramos inicialmente. E, depois de realizado os testes, concluímos que o 

software e o jogo deveriam ser reestruturados para que pudéssemos alcançar o 

objetivo proposto inicialmente. 

Uma pesquisa que utiliza o design experiment como metodologia pode durar 

horas, semanas, períodos acadêmicos, ou seja, não há um período definido. Como 

nossa pesquisa teve um tempo de duração longo, decidimos dividir as etapas do 
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design experiment em fases. Assim, organizamos nossa pesquisa em quatro fases: 

na FASE 1 planejamos a ferramenta, o software e as tarefas. Na FASE 2, descrita 

no capítulo quatro, aconteceu a fase de testes realizada com alunos deficientes 

visuais e videntes para avaliamos a funcionalidade das tarefas e da ferramenta para 

um possível redesign. Na FASE 3, também no capítulo 4, realizamos o redesign do 

software e da estrutura do jogo a partir da análise dos dados coletados na fase de 

testes (FASE 2). Na FASE 4 aconteceu o estudo empírico realizado a partir do 

redesign da FASE 3 e a análise dos dados. 

O design experiment foi importante neste trabalho porque pudemos identificar, 

por meio dos procedimentos utilizados pelos alunos, os tipos de discursos que eles 

utilizaram, as normas que foram estabelecidas no momento de resolver as tarefas 

matemáticas propostas a eles e as mudanças que deveríamos realizar em cada uma 

das fases da pesquisa. 

 

3.2 FASE 1 

Neste item vamos descrever o desenho da ferramenta tátil e sonora, do 

software denominado Speech Table e das tarefas. 

 

3.2.1 Fase 1.1 - Desenho da ferramenta tátil e sonora 

Durante esta fase tivemos a participação do professor Benedito dos Santos, 

mestre em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática da Universidade Bandeirante de São Paulo. A participação de Benedito 

foi muito importante, pois foi ele quem desenvolveu a ferramenta e o software.   

No início desta pesquisa tínhamos várias ideias a serem desenvolvidas para 

utilizarmos com os alunos deficientes visuais. A princípio pensamos em criar uma 

mesa tátil portátil para os alunos utilizarem como uma maquete. Essa mesa tátil 

seria composta com objetos como: caixa de leite, latas de refrigerantes, embalagens 
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de sabonete, embalagens de pasta de dente, entre outras. Esses itens seriam 

usados em tamanho real, mas como iríamos transportar essa mesa tátil para as 

escolas, ficaria inviável transportar tais objetos. E como seria difícil manter a 

proporção dos objetos e escolhermos uma unidade de medida como os clips, por 

exemplo, optamos por colocar sobre a mesa peças de xadrez (peões) que 

representariam os objetos. Decidimos planejar uma mesa tátil e sonora que 

permitisse os alunos deficientes visuais interagirem com pares videntes de tal forma 

que eles pudessem resolver problemas matemáticos abordando o conteúdo de 

razão e proporção. E, então, desenvolvemos uma mesa tátil e sonora que é 

conectada ao computador via cabo USB, essa mesa é composta por dezesseis 

sensores de luz (Figura 3.2) que quando habilitados (ligados) emite um comando 

para o computador que fala uma tarefa matemática para o aluno resolver. 

 

 

Figura 3.2 Sensores de luz 

O primeiro desenho da ferramenta (Figura 3.3) era composto por uma placa 

com sensores de luz e um teclado numérico acoplado a ela. Esse primeiro desenho 

da ferramenta possuía apenas um teclado, pois apenas um aluno, de cada vez, iria 

utilizar a ferramenta. 
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Figura 3.3 Ferramenta com um teclado numérico 

Nossa intenção era trabalhar as tarefas matemáticas em forma de jogo, para 

isso deveríamos inserir mais um teclado na ferramenta, para que os alunos 

deficientes visuais e videntes pudessem jogar em dupla, um contra o outro. Para 

isso inserimos mais um teclado numérico (Figura 3.4) para que cada um dos alunos 

pudessem digitar suas respostas das tarefas.  

 

Figura 3.4 Ferramenta com dois teclados numéricos 

Após vários encontros com Benedito, nossa ferramenta ficou como mostra a 

Figura 3.5: os teclados numéricos conectados a ferramenta e a ferramenta 

conectada ao computador via cabo com entrada tipo UBS. 
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Figura 3.5 Ferramenta conectada ao computador 

A mesa tátil sozinha não tem função nenhuma. Para que ela funcionasse 

deveríamos criar um programa no computador que “lê-se” as informações contidas 

na mesa, para que ela se tornasse uma ferramenta tátil e sonora. Paralelamente as 

discussões a respeito da construção da ferramenta, aconteceram os encontros para 

o planejamento do software. O conjunto do software com a mesa recebeu o nome de 

Speech Table. O software foi desenvolvido para que quando conectássemos a 

ferramenta ao computador ele pudesse ler as tarefas matemáticas quando os 

jogadores retirassem um peão da mesa. Agora apresentamos o software e sua 

funcionalidade. 

 

3.2.2 Fase 1.2 - Desenho do software Speech Table 

Como já mencionado, a ferramenta sozinha não executa tarefa alguma e para 

que ela entre em funcionamento, deveria estar conectada ao computador via cabo 

USB. 

Após conectar a ferramenta ao computador é necessário que abrir o software. 

Assim que abrimos a página do software no computador aparece no rodapé a 

palavra “Desconectada” (Figura 3.6), ou seja, a ferramenta pode até estar conectada 

ao computador, mas ela ainda não foi ligada. A ferramenta possui um botão “Liga e 

Desliga” que pode ser visto na Figura 3.7. 



61 

 

 

Figura 3.6 Tela inicial Speech Table 

 

Figura 3.7 Botão liga e desliga 

Quando selecionado o botão “Desliga” a ferramenta está desligada sem 

funcionalidade alguma, ao acionarmos o botão “Liga” a ferramenta estará pronta 

para entrar em uso. 

Na tela inicial do software da Figura 3.8 podemos observar a aba ‘Arquivos’. 

Nesta aba encontramos os itens: jogadores, objetos, regras, configurações, estado 

dos sensores, teste dos teclados, imprimir, sair (Figura 3.8). Para fazer quaisquer 

alterações no software devemos sempre utilizar essa aba e os itens nela localizados. 



62 

 

 

Figura 3.8 Aba 'Arquivos' 

No item “jogadores”, podemos inserir e excluir: nome, idade e anotações de 

cada aluno que participará do jogo (Figura 3.9). Para esta pesquisa, no campo 

“Anotações”, estamos inserindo a série dos alunos participantes para que em nossas 

análises futuras possamos ter o conhecimento se o aluno já estudou ou não o 

conteúdo razão e proporção. 

 

Figura 3.9 Inserir jogadores e seus detalhes 

Ainda na aba “Arquivos”, no item “objetos”, podemos inserir o nome dos 

objetos que irão compor a mesa, imagens ilustrativas, detalhes do objeto e as 

questões que irão ser feitas aos jogadores quando eles retirarem os peões da 

ferramenta (Figura 3.10). Sob a ferramenta não serão colocados arroz, mas sim uma 

peça de peão do jogo de xadrez que represente esse objeto. Vale ressaltar que 
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todas as vezes que mencionarmos que o jogador retirou um objeto da mesa, 

significa que o aluno retirou uma peça de peão do jogo de xadrez, que utilizaremos 

apenas a palavra ‘peão’. 

 

Figura 3.10 Inserir objetos, suas características e as questões 

No item “regras”, inserimos as regras do jogo: a quantidade de pontos que o 

jogador ganhará, a quantidade de tentativas e a quantidade de pontos da professora 

Arlete (Figura 3.11). O jogo é composto por um trio de jogadores: dois alunos e o 

computador. O computador é representado pela professora Arlete14. 

                                            

14
 Nome fictício escolhido para o computador. 
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Figura 3.11 Inserir regras do jogo 

No item “configurações” (Figura 3.12) podemos trocar o nome do professor 

(do computador) e o texto de boas-vindas. Este texto de boas-vindas é falado pela 

professora Arlete quando a partida é iniciada (Figuras 3.12). Temos a opção de 

escolher os sons que serão emitidos quando os alunos acertarem, errarem ou os 

pontos forem para a professora Arlete. 

 

Figura 3.12 Inserir configurações, nome do computador, texto inicial 
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No item “estado dos sensores” realizamos o teste dos sensores e verificar se 

todos estão funcionando normalmente, visto que é sob cada um desses sensores 

que o peão é colocado (Figura 3.13). 

 

Figura 3.13 Teste dos sensores 

Além de testarmos os sensores podemos testar os teclados antes de 

iniciarmos a partida. O teste dos teclados deve ser feito para verificar se os mesmos 

estão funcionando corretamente (Figura 3.14). 

 

Figura 3.14 Teste do teclado número 1 

Na aba ‘Exercícios’, como pode ser vista na Figura 3.15, incluímos os 

exercícios que deverão ser realizados ao longo de uma partida. Nesta aba podemos 

escolher qual a área de conhecimento e como estarão dispostos os peões sob a 

ferramenta. 

 Durante o jogo os nomes dos objetos já usados aparecem no computador 

tachados de vermelho. Se estiverem em verde, significa que ainda nenhum jogador 
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retirou o peão que está representando o objeto sob a mesa. A Figura 3.15 mostra 

que podemos inserir até dezesseis objetos.  

 

Figura 3.15 Escolhendo os exercícios 

Para iniciarmos uma partida clicamos na aba “Partida” (Figura 3.16). Esta aba 

nos mostra todos os detalhes sobre o acontecimento do jogo. Primeiro escolhemos 

os jogadores que irão utilizar o teclado 1 e o teclado 2 para digitarem suas 

respostas. Depois devemos escolher qual exercício que estará disponível quando os 

alunos retirarem os peões sob a mesa. A partir daí basta escolher a regra do jogo e 

clicar no botão “começar”. No momento em que clicar sobre o botão “começar” a 

professora Arlete falará o texto de boas-vindas e escolherá, aleatoriamente, um 

jogador para iniciar a partida. Nesta mesma aba ainda podemos visualizar o histórico 
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da partida, ou seja, o tempo gasto pelos alunos, as respostas fornecidas por eles, as 

tentativas, os pontos ganhados e perdidos.  

 

Figura 3.16 Iniciando uma partida 

E, por fim, na aba ‘Ajuda’ (Figura 3.17) encontram-se as informações do 

software e da ferramenta.  

As 
respostas 
dos alunos 
são 
registras 
neste 
espaço. 
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Figura 3.17 Itens da aba 'Ajuda' 
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Na Figura 3.18 podemos observar um jogador utilizando o Speech Table 

durante nossa fase de testes. 

 

 

Figura 3.18 Jogador utilizando a ferramenta 

A seguir descrevemos sobre o desenho das tarefas, nos atentando ao 

problema Mr. Short e Mr. Tall. 

 

3.2.3 Fase 1.3 - Desenho das tarefas 

No desenvolvimento das tarefas nos atentamos para que as questões não 

oferecessem dicas. Evitamos utilizar palavras que pudessem sugerir aos alunos 

operações a serem realizadas, como por exemplo, se utilizássemos a palavra 

‘aumentou’ o aluno poderia ficar inclinado a realizar a operação de adição. Esse 

procedimento poderia levar o aluno a responder utilizando as palavras fornecidas 

sem atribuir qualquer significado a elas.  

Pesquisando na literatura encontramos o problema Mr. Short e Mr. Tall, que 

foi apresentado na seção 2.2 deste trabalho. O problema Mr. Short e Mr. Tall nos 

serviu de referência para não utilizarmos palavras que induzissem os jogadores em 

suas respostas. A forma como foi elaborado o problema Mr. Short e Mr. Tall faz com 

que o aluno crie suas próprias estratégias de resposta, estando corretas ou não. 
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As tarefas abordam o conteúdo de razão e proporção. Elaboramos quatro 

questões para cada objeto. Duas dessas questões exigem como resposta apenas 

um valor numérico, como por exemplo: Para preparar um bolo de chocolate eu 

preciso de quatro colheres de chocolate para servir oito pessoas. Quantas colheres 

de chocolate eu preciso para servir dezesseis pessoas? E as outras duas questões 

exigem que os jogadores informem como chegaram à resposta: Utilizei quatro 

colheres de chocolate para fazer um bolo de chocolate que serve oito pessoas. Qual 

conta devo fazer para saber quantas colheres de chocolate preciso para fazer um 

bolo que sirva dezesseis pessoas? 

As questões em que os jogadores devem informar o processo utilizado nos 

mostrarão se eles reconhecem quando é razão ou quando é proporção. Se sabem 

realizar os procedimentos quando as razões são maiores ou menores do que um, 

utilizar princípios multiplicativos ou se sabem estabelecer uma razão que seja igual 

entre as unidades que estarão sendo estabelecidas nas questões. 

Foram elaboradas questões para dez objetos: bolo de chocolate, construção 

de uma casa, maçã, pera, pedalar, torta de limão, sorvete, pás de areia e pá de 

terra, mesa de jantar. Essas questões podem ser vistas, na íntegra, no Anexo I. 

Quando o jogador retira uma peça de peão (que representa o objeto) da 

mesa, a professora Arlete fala qual a tarefa que o aluno deve resolver. Essa tarefa 

segue uma sequência definida quando inserimos as questões na aba “Exercícios” do 

software. Decidimos colocar as questões de forma aleatória, ou seja, misturando as 

que exigem respostas com valor numérico e as que exigem respostas que explicitam 

a operação usada pelo jogador, para que os alunos não percebessem que a 

sequência seria sempre a mesma e já deduzisse a resposta antes da pergunta. 

Quando o aluno retirar o peão que representa o objeto e responder a questão, esta 

questão será desabilitada e não será reproduzida novamente. Fazendo isso as 

questões não se repetirão e teremos um banco de dados com quarenta questões 

(quatro questões para cada objeto, num total de dez objetos). 
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Ao final desta fase (FASE 1), pesquisamos algumas instituições da cidade de 

São Paulo que pudessem nos acolher para que realizássemos a fase de teste 

(FASE 2) com a ferramenta que desenvolvemos e o software, e denominamos esse 

conjunto de  Speech Table. 

O professor de Matemática e os coordenadores da Escola Estadual Caetano 

de Campos aceitaram nosso pedido para que pudéssemos aplicar nossa fase de 

testes do Speech Table e das tarefas desenvolvidas com seus alunos. 

 

3.3 Descrevendo o processo vivido 

Nossa intenção era aplicar a fase de teste com alunos deficientes visuais de 

uma escola da cidade de São Paulo e para que isso fosse possível, fizemos alguns 

contatos com professores de algumas escolas. A escola EE Caetano de Campos 

aceitou que realizássemos a fase de testes em suas dependências e com os alunos 

da escola. Fomos à escola numa manhã de sexta-feira e após conversarmos com os 

professores e coordenadores iniciamos os processos para a montagem da 

ferramenta conectada ao computador. Primeiramente o professor de Matemática, 

responsável pelos alunos que participaram desta fase, nos apresentou à professora 

responsável pela sala de recursos, ambiente no qual utilizamos para aplicarmos as 

atividades. A sala de recursos da EE Caetano de Campos atende aos alunos 

deficientes visuais da escola. Nesta sala de recursos podemos encontrar materiais 

em Braille, desde apostilas até livros didáticos, materiais concretos e manipuláveis, 

impressora Braile, globo terrestre com marcações em alto-relevo, entre outros 

materiais que um aluno deficiente visual necessita para que possa alcançar sua 

plena aprendizagem. 

Para que pudéssemos realizar esta fase de testes o professor de Matemática 

nos disponibilizou alguns de seus alunos, videntes e uma aluna cega, para 

participarem. A proposta inicial do jogo é que seja realizado em dupla de alunos 

mais a professora Arlete (computador), para isso, o professor escolheu, 

aleatoriamente, alunos que quisessem participar do jogo. 
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3.4 Os participantes da fase de testes 

Este teste foi desenvolvido com alunos de 6ª e 8ª série regularmente 

matriculados no Ensino Fundamental da Escola Estadual Caetano de Campos. Ao 

todo participaram oito alunos das duas séries, incluindo uma aluna cega. Para privar 

a identidade dos alunos escolhemos alguns nomes fictícios para substituir os 

verdadeiros. A seguir inserimos uma tabela descrevendo o nome e as características 

de cada aluno participante: 

NOME IDADE SÉRIE CARACTERÍSTICA 

Carol 12 anos 6ª série Vidente 

Kelly 12 anos 6ª série Vidente 

Kleber 12 anos 6ª série Vidente 

Camila 12 anos 6ª série Vidente 

Gabriela 14 anos 8ª série Cega 

Giulia 14 anos 8ª série Vidente 

Gisele 14 anos 8ª série Vidente 

Fabiana 14 anos 8ª série Vidente 

 

Tabela 4.2 Alunos participantes da fase de testes 

Como descrito na tabela acima, apenas uma aluna cega participou dessa fase 

de testes. A participação dela foi importante nesta fase para verificarmos alguns 

detalhes que deveriam ser mudados na fase do redesign da ferramenta. Na próxima 

sessão apresentamos a estrutura do jogo e suas regras. 

 

3.5 O jogo e suas regras 

Em alguns encontros de orientação e planejamento do nosso trabalho, 

discutimos qual estrutura teria o jogo. Vygotsky (2007a, p. 122) menciona que o jogo 

pode contribuir para o desenvolvimento da criança, e ainda exige, com as regras, 
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que a criança aja contra um impulso imediato. Sendo assim, a criança faz uso de 

uma linguagem egocêntrica para traçar, em uma conversa consigo mesma e suas 

estratégias ao longo do jogo. Pensando nisso elaboramos um jogo em que os alunos 

estariam frente a uma situação composta por regras a serem seguidas.  

O computador escolhe, aleatoriamente, um jogador para dar início a partida. 

Vamos lembrar que o computador é parte integrante do jogo, sendo considerado o 

terceiro jogador. Chamamos o computador de Professora Arlete, que é quem 

escolhe um jogador para começar a partida. Mas antes de escolher um jogador a 

professora Arlete dá as boas-vindas aos jogadores e fala as regras do jogo: “Bem 

vindos ao programa aprender matemática brincando. Aqui você participará de um 

jogo bastante interessante. O objetivo principal é acertar a resposta para as 

perguntas que eu fizer. Cada jogador tem duas chances de responder. Quem acertar 

primeiro, ganha os pontos, que variam de acordo com o jogador e a tentativa. A 

tabela Jogador, Tentativa e Pontos fica assim: Jogador1, Tentativa1, 3 Pontos. 

Jogador1, Tentativa2, 1 Ponto. Jogador 2, Tentativa 1, 2 Pontos. Jogador 2, 

Tentativa 2, 1 Ponto. Se nenhum jogador acertar o computador ganha 2 Pontos”. 

O protótipo inicial do jogo funciona da seguinte maneira: o jogador retira uma 

peça de peão da mesa e a professora Arlete fala a tarefa referente ao objeto que 

está sendo representado pela peça de peão. Em seguida o computador habilita o 

teclado para resposta, mas o jogador tem as opções de: ouvir a pergunta 

novamente, passar a vez ou ouvir o placar atual; para isso acontecer o jogador deve 

apertar a teclar ‘enter’ e ouvir a professora Arlete falar as opções para ele.  

Se o jogador acertar a tarefa ele ganha três pontos, se errar a vez passa para 

o segundo jogador. Quando a vez está no segundo jogador ele pode ouvir a questão 

novamente, passar a vez ou ouvir o placar atual; para isso acontecer basta apertar a 

teclar ‘enter’ e ouvir a professora Arlete falar as opções para ele. Se o segundo 

jogador acertar a resposta ele ganha dois pontos, se errar a vez volta para o 

primeiro jogador e ele tem a segunda tentativa de responder. Se o jogador um 

responder corretamente ele ganha dois pontos. Se ele responder errado a vez volta 

para o segundo jogador, se ele responder certo ganha um ponto, se responder 
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errado a vez agora vai para a professora Arlete e ela ganha dois pontos e os 

jogadores nenhum ponto. 

Quando o jogador acerta a resposta o computador emite som de aplausos, se 

ele errar o computador emite som de vaias e quando a professora Arlete ganha os 

pontos o computador emite o som de risos. 

Sempre que um jogador ou a professora Arlete ganha os pontos a sequência 

do jogo continua. Ela escolhe aleatoriamente um jogador para retirar uma peça de 

peão sobre a mesa fala uma nova tarefa para o jogador resolver. 

No capítulo seguinte descrevemos os testes realizados pelas quatro duplas e 

uma breve análise de todas as partidas realizadas, correspondente a FASE 2. 
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CAPÍTULO 4 – FASE DE TESTES 

 

“A experiência prática mostra também que o ensino direto de 
conceitos é impossível e infrutífero. Um professor que tenta fazer 
isso geralmente não obtém qualquer resultado, exceto o verbalismo 
verbal, uma repetição de palavras pela criança, semelhante à de um 
papagaio, que simula um conhecimento dos conceitos 
correspondentes, mas na realidade ocultado um vácuo”. 
(VYGOTSKY, 2007b, p. 104) 

 

Neste capítulo descreveremos a FASE 2, que é a fase de testes desta 

pesquisa. Apresentamos os pontos importantes que nos auxiliaram no redesign da 

ferramenta para realizarmos o estudo empírico. Discursamos sobre a funcionalidade 

da ferramenta, do software e as tarefas que foram desenvolvidas. Procuramos 

analisar as tarefas de acordo com as estratégias do problema Mr. Short e Mr. Tall, 

identificando as estratégias utilizadas pelos alunos quando resolvem problemas 

relacionados ao conteúdo de razão e proporção. 

 

4.1 Os testes 

A partir de agora descreveremos os testes realizados pelas duplas e a cada 

descrição apresentaremos pontos importantes que deverão ser reestruturados no 

redesign da ferramenta e das tarefas. 

Primeiro teste - Primeira dupla 

Para participarem do jogo, os alunos dividiram-se em duplas. A primeira dupla 

que participou do jogo foi composta pelas alunas Carol e Kelly, alunas videntes da 6ª 

série. Elas foram posicionadas em frente ao computador e a ferramenta e cada uma 

delas ficou com um teclado numérico.  
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A ferramenta foi conectada ao computador, e assim que ligamos a professora 

Arlete deu as boas-vindas aos participantes e falou as regras do jogo: 

 “Bem vindos ao programa aprender matemática brincando. Aqui 
você participará de um jogo bastante interessante. O objetivo 
principal é acertar a resposta para as perguntas que eu fizer. Cada 
jogador tem duas chances de responder. Quem acertar primeiro 
ganha os pontos, que variam de acordo com o jogador e a tentativa. 
A tabela Jogador, Tentativa e Pontos fica assim: Jogador1, 
Tentativa1, 3 Pontos. Jogador1, Tentativa2, 1 Ponto. Jogador 2, 
Tentativa 1, 2 Pontos. Jogador 2, Tentativa 2, 1 Ponto. Se nenhum 
jogador acertar o computador ganha 2 Pontos”.  

Após esta apresentação, a professora Arlete escolheu, aleatoriamente, um 

jogador para iniciar a partida; a professora escolheu a Carol. Carol retirou um peão 

(que representa o objeto) da mesa para resolver a tarefa:  

“Fui à feira com minha mãe e compramos duas peras. Minha mãe 
pagou três reais por elas. Se minha mãe tivesse comprado quatro 
peras, quantos reais ela iria gastar?”  

 A seguir apresentamos a resolução feita por Carol: 

 

Figura 4.19 Estratégia de Carol 

Carol estava na primeira tentativa, se respondesse certo ganharia 3 pontos, 

se respondesse errado passaria a vez para Kelly. Carol digitou 6 e acertou a 

resposta. O computador emitiu som de palmas pelo fato da aluna ter respondido 

corretamente.  O placar inicial ficou: 3 para Carol, 0 para Kelly e 0 para professora 

Arlete. 
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Em seguida, professora Arlete escolheu Kelly para retirar um peão da mesa, e 

a aluna retirou um peão que estava representando a receita de uma torta de limão. A 

tarefa foi a seguinte:  

“Para fazer uma torta de limão eu preciso de dois limões e quatro 
copos de água. Utilizando quatro limões, qual conta devo fazer para 
descobrir a quantidade de copos de água? ”.  

Kelly respondeu “4x2” que é igual a 8 e acertou a tarefa. O computador emitiu 

som de palmas por ela ter acertado e a professora Arlete falou o placar: “Carol 3 

pontos, Kelly 3 pontos, professora Arlete 0 ponto”.  

A vez voltou para Carol e ela retirou um peão da mesa, o peão que ela retirou 

representava o objeto “construção de uma casa” cuja tarefa era a seguinte:  

“Um pedreiro construiu uma parede de cinquenta metros quadrados 
utilizando cento e cinquenta tijolos. Ele precisa construir uma parede 
com cento e cinquenta metros quadrados. Qual conta ele deve fazer 
para descobrir a quantidade de tijolos necessários para construir 
essa nova parede? ”.  

O teclado de Carol foi habilitado para que ela respondesse e ela digitou: “150 

x 3”. Apesar de solicitar a conta, o software classifica a resposta em certa ou errada 

de acordo com o resultado final da operação. Como Carol respondeu 150 x 3 que é 

igual a 450, a professora Arlete considerou a resposta correta e por isso Carol 

recebeu aplausos. O placar era: 6 para Carol, 3 para Kelly e 0 para professora 

Arlete. 

Como Carol havia sido a última a retirar a peça de peão, o próximo jogador 

era Kelly. Kelly retirou o peão que representa a tarefa de uma “mesa de jantar”, cuja 

tarefa é a seguinte:  

“Em uma mesa com seis metros de comprimento podem se sentar 
quatro pessoas. Se apenas duas pessoas quisessem se sentar, qual 
conta deveríamos fazer para descobrir o comprimento da mesa?” 

O teclado de Kelly foi habilitado e ela digitou “6 – 3”. A programação do 

software considera correta a resposta final, ou seja, a resposta final de 6 – 3 é igual 

a 3, portanto professora Arlete considerou correta a resposta de Kelly. 
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A vez voltou para Carol, que retirou uma peça de peão da mesa que 

representava a tarefa relacionada à fruta maçã:  

“Fui ao mercado com meu pai e compramos oito maçãs por quatro 
reais. Ao invés de termos comprado oito maçãs e tivéssemos 
comprado vinte e quatro maçãs. Qual conta deveríamos fazer para 
descobrir o valor a ser pago pelas vinte e quatro maçãs? ”.  

Carol digitou a resposta errada com o valor “5”, o computador emitiu o som de 

vaias para a resposta errada de Carol. E a vez foi para Kelly, que respondeu “24 x 

4”, professora Arlete considerou resposta errada, pois 24 x 4 é igual a 96. Como 

Kelly errou, a vez voltou para Carol que respondeu 24 x 24. Resposta errada, pois 

24 x 24 é igual a 576. Kelly foi para a segunda tentativa valendo 1 ponto e 

respondeu 8 x 4 que é igual a 32, resposta errada. As tentativas de todos os 

jogadores se esgotaram, então os pontos foram para professora Arlete. O placar 

final foi Carol 6 pontos, Kelly 6 pontos e professora Arlete 2 pontos.  

A dupla resolveu todas as tarefas propostas e realizaram a partida em, 

aproximadamente, dezesseis minutos. 

Considerações da primeira dupla 

Durante esse primeiro teste a ferramenta não apresentou problemas técnicos. 

Os alunos retiraram as peças de peão de cima da mesa tátil e a professora Arlete 

perguntou todas as tarefas corretamente. Porém, algumas tarefas precisam ser 

alteradas, como por exemplo, a tarefa referente à construção de uma casa. Nessa 

tarefa há muitas informações o que torna a questão longa para o entendimento do 

aluno, fazendo com que ele se confunda ou não entenda a pergunta. Além disso, 

verificamos que não houve interação entre as alunas. Por ser um jogo, o objetivo de 

cada jogador é vencer, e por isso elas não forneciam respostas e não conversavam 

entre elas. Nossa intenção era que os alunos interagissem, mas isso não foi 

possível. Para detectarmos outras alterações a serem realizadas na fase de 

redesign, caso houvesse, realizamos o segundo teste com a segunda dupla. 
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Segundo teste - Segunda dupla 

A segunda aplicação foi realizada com os alunos Camila e Kleber, ambos 

videntes. Lembrando que esses nomes são fictícios para não expormos a identidade 

dos participantes. Apresentamos a ferramenta aos alunos e informamos que eles 

teriam os recursos da calculadora, papel e lápis. Digitamos os nomes dos alunos 

para que o computador escolhesse um jogador para iniciar a partida. Aleatoriamente 

o computador escolheu Camila para iniciar o jogo, então ela retirou uma peça de 

peão da mesa. A seguinte tarefa foi reproduzida pela professora Arlete:  

“Um pedreiro construiu uma parede com 50 m² utilizando 150 tijolos. 
Ele precisa construir uma parede com 150 m². Qual conta ele deve 
fazer para descobrir a quantidade de tijolos necessários?” 

O teclado de Camila foi habilitado e ela respondeu 150:50 que é igual a 3. 

Infelizmente, resposta errada. A vez então passou para Kleber e ele digitou 2 x 75 

que é igual a 150, resposta errada. Agora era a vez de Camila novamente e ela 

respondeu 150 x 2 que é igual a 300, resposta errada. Como os alunos não 

conseguiram responder corretamente, os pontos foram para professora Arlete. 

O próximo jogador a retirar um peão da mesa foi Kleber. Kleber retirou uma 

peça de peão da mesa e a professora Arlete lançou a seguinte tarefa para ele 

responder:  

“Para preparar um bolo de chocolate eu preciso de quatro colheres 
de chocolate para servir oito pessoas. Quantas colheres de chocolate 
eu preciso para servir dezesseis pessoas?” 

O teclado de Kleber foi habilitado e ele respondeu 8 x 2 que é igual a 16, 

infelizmente, resposta errada. Então, a vez passou para Camila, e ela respondeu 

16:8 que é igual a 2, resposta errada. A vez voltou para Kleber e ele respondeu 4 x 2 

que é igual a 8, resposta correta. Kleber ganhou dois pontos. 

O terceiro peão a ser retirado da mesa foi pela aluna Camila, ela retirou e a 

professora Arlete fez a pergunta  
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“Fui ao mercado com meu pai e compramos oito maçãs por quatro 
reais. Ao invés de termos comprado oito maçãs e tivéssemos 
comprado vinte e quatro maçãs. Qual conta deveríamos fazer para 
descobrir o valor a ser pago pelas vinte e quatro maçãs? ”.  

O teclado de Camila foi habilitado e ela respondeu 24:4 que é igual a 6, 

resposta incorreta. A vez passou para Kleber e ele respondeu 24 – 12 que é igual a 

12. Com este resultado, Kleber acertou a questão e ganhou 2 pontos. 

Camila retirou o último peão da mesa, que representava a seguinte tarefa:  

“Em uma mesa com seis metros de comprimento podem se sentar 
quatro pessoas. Se apenas duas pessoas se sentar, qual conta 
deveríamos fazer para descobrir o comprimento da mesa?” 

O teclado de Camila foi habilitado e ela respondeu 16 – 2 que é igual a 14, 

resposta errada. A vez foi para Kleber e ele respondeu 2 + 1 que é igual a 3. Com 

esta resposta, Kleber ganhou 2 pontos. Os pontos da partida terminaram da 

seguinte maneira: Camila, zero ponto; Kleber, 6 pontos; e professora Arlete, 2 

pontos. 

Considerações da segunda dupla 

A ferramenta em conjunto com o computador funcionou adequadamente, e as 

considerações da segunda dupla são praticamente as mesmas da primeira. E 

também não ocorreu interação entre os alunos, eles se mantiveram concentrados e 

jogando individualmente, sem trocar qualquer tipo de informação com o outro colega 

de jogo. Acreditamos que isto possa ter ocorrido por não fornecermos uma situação 

favorável à interação dos mesmos. Por isso decidimos fazer um redesign da 

estrutura do jogo, que poderá ser visto logo mais, na FASE 3. Percebemos também 

que os alunos demonstraram entusiasmo quando acertavam as tarefas. E, além 

disso, verificamos que na maioria das tarefas eles utilizaram a estratégia aditiva para 

tentar solucionar os problemas que foram propostos pela professora Arlete. 

 

Terceiro teste- terceira dupla 



81 

 

O terceiro teste foi realizado com uma aluna cega e uma vidente. Gabriela, 

cega, e Giulia, vidente, cursam a 8ª série do Ensino Fundamental regular. A 

participação de Gabriela foi importante, pois teríamos como analisar possíveis 

alterações na ferramenta ou nas tarefas na fase de redesign.  

Inicialmente, apresentamos a ferramenta às alunas e em seguida explicamos 

o jogo e suas regras. Aleatoriamente o computador escolheu Gabriela para retirar 

um peão da mesa; e após Gabriela retirá-lo, Professora Arlete falou a seguinte 

tarefa:  

“Fui à feira com minha mãe e compramos duas peras e minha mãe 
pagou três reais por elas. Se minha mãe tivesse apenas um real e 
cinquenta centavos, quantas peras ela poderia comprar?” 

Gabriela respondeu 3 (resposta errada). A vez passou para Giulia e ela 

respondeu 1 (resposta correta), e ganhou 2 pontos. 

A próxima aluna a retirar um peão da mesa foi Gabriela, e ela deveria 

responder a seguinte tarefa:  

“Para fazer um sorvete eu preciso de quatro embalagens de sorvete 
e um litro de leite. Quero utilizar dois litros de leite, qual conta devo 
fazer para descobrir a quantidade de embalagens necessárias? ”. 

 O teclado de Gabriela foi habilitado e ela respondeu 4+2 que é igual a 6 

(resposta errada). Então a vez foi para Giulia e ela respondeu 9+2 que é igual a 11 

(resposta errada) e a vez voltou para Gabriela e ela respondeu corretamente 4 + 4 

que é igual a 8, Gabriela ganhou 3 pontos. Gabriela utilizou a estratégia de adição 

apresentada por Md-Nor (1998) e Oliveira (2009). 

A vez de tirar um peão da mesa foi de Giulia e a tarefa foi a seguinte:  

“Comecei a fazer exercícios físicos e mudei minha alimentação. O 
médico recomendou que eu pedalasse uma hora por dia, totalizando 
vinte quilômetros. Hoje eu estava com disposição e consegui pedalar 
por duas horas. Quantos quilômetros eu pedalo em duas horas ” 

O teclado de Giulia foi habilitado e ela respondeu 40 (resposta correta) e 

ganhou 3 pontos. 
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Gabriela retirou um peão da mesa e deveria responder a seguinte tarefa:  

“Misturamos duas pás de areia e três pás de terra para encher um 
vaso de flores. Se misturássemos uma pá e meia de terra, qual conta 
deveríamos fazer para descobrir quantas pás de areia seriam 
necessárias?” 

O teclado de Gabriela foi habilitado e ela respondeu 2 – 1 que é igual a 1 

(resposta correta). Nessa resolução Gabriela não utilizou nenhuma estratégia 

elencada por Md-Nor (1998) e Oliveira (2009). Como a resposta estava correta 

Gabriela ganhou 3 pontos. 

A última peça de peão que restara na mesa foi retirada por Giulia e ela teria 

que resolver a seguinte tarefa:  

“Na receita de torta de limão diz que eu preciso de dois limões e 
quatro copos de água. Mas eu quero utilizar quatro limões. Quantos 
copos de água eu irei precisar?” 

O teclado de Giulia foi habilitado e ela respondeu 3 (resposta errada), e a vez 

passou para Gabriela e ela digitou 2 (resposta errada). A chance de responder 

voltou para Giulia e ela digitou 5 (resposta errada). As tentativas se esgotaram e a 

professora Arlete ganhou 2 pontos. No final de partida e o placar ficou assim: 

Gabriela com 6 pontos, Giulia com 3 pontos e professora Arlete com 2 pontos. 

Considerações da terceira dupla 

A participação desta dupla foi importante para que pudéssemos fazer as 

adaptações necessárias para o uso da ferramenta por outros alunos deficientes 

visuais. Como mencionado, a primeira dificuldade encontrada por Gabriela foi o 

reconhecimento do teclado indo-arábico. A aluna cega apresentou dificuldades para 

identificar os números, necessitando do auxílio das pesquisadoras e da colega 

vidente para digitar as respostas.  

A partir dessa dificuldade para a digitação das respostas, devemos, para 

aplicações futuras, providenciar teclados marcados em Braille com os números e os 
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sinais das operações para cegos e indo-arábico para videntes, a fim de atender a 

todos os alunos.   

Algumas tarefas foram respondidas utilizando operação de subtração, e essa 

estratégia é apresentada no trabalho de Md-Nor (1998) como aditiva. Com essa 

dupla houve interação, mas as alunas conversaram apenas para a vidente explicar 

alguns botões do teclado para a aluna cega, mas não discutiram a resolução da 

tarefa, visto que elaboramos um jogo em que nossa intenção era a interação entre 

eles, porém isso não aconteceu. 

 

Quarto teste – quarta dupla 

E para concluirmos esta fase, realizamos o último teste com uma dupla de 

alunas videntes, vamos chamá-las de Fabiana e Gisele. Elas são alunas da 8ª série 

do Ensino Fundamental Regular, ambas com quatorze anos. A sequência que 

seguimos foi a mesma como todas as outras duplas: apresentamos a ferramenta, 

explicamos as regras básicas e informamos que elas deveriam retirar um peão de 

cima da mesa tátil para que a tarefa fosse ativada e elas responderem utilizando o 

teclado conectado ao computador. Aleatoriamente, professora Arlete escolheu 

Gisele para retirar um peão sob a mesa tátil. Gisele retirou-o e deveria responder a 

seguinte tarefa:  

“Para preparar um sorvete eu preciso de quatro embalagens de 
sorvete e um litro de leite. Gostaria de fazer menos sorvete e utilizar 
duas embalagens de sorvete. Quantos litros de leite devo utilizar?” 

O teclado de Gisele foi habilitado e ela respondeu 500. Apesar da resposta de 

Gisele estar correta por ela ter pensado em responder 500 ml, a programação do 

software exigia que a resposta continuasse em litros. Neste caso, ela deveria ter 

respondido 0,5 litro. A vez então passou para Fabiana que respondeu 2 (resposta 

errada). Como Fabiana também respondeu errado, a vez voltou para Gisele, e caso 

ela acertasse ganharia menos pontos. Então, ela respondeu 400 (resposta errada) e 

a vez voltou para Fabiana, que respondeu corretamente 0,500. Percebemos aqui 
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que Fabiana entendeu que deveria digitar a resposta com a unidade de capacidade 

litro. Sendo assim, Fabiana conseguiu acertar esta tarefa e ganhou um ponto. 

A jogadora que retirou um peão da mesa tátil foi Gisele e ela deveria 

responder a seguinte tarefa:  

“Misturamos areia e terra para encher vasos de flores. Precisamos 
de duas pás de areia e três pás de terra para encher os vasos. 
Quantas pás de areia precisamos quando colocamos quatro pás de 
areia?” 

O teclado de Gisele foi habilitado e ela respondeu corretamente, 6, e ganhou 

três pontos. 

Fabiana retirou um peão da mesa e a seguinte tarefa foi ativada:  

“Em uma torta de limão precisamos de dois limões e quatro copos de 
água. Mas quero utilizar apenas dois copos de água. Qual conta 
devo fazer para descobrir a quantidade de limões que eu preciso?”.  

O teclado de Fabiana foi habilitado e ela digitou 6/2 que é igual a 3 (resposta 

errada). Como Fabiana respondeu errado, a vez passou para Gisele e ela digitou 4/2 

que é igual a 2 (resposta errada). Novamente a vez voltou para Fabiana e ela digitou 

2/2 que é igual a 1 (resposta correta), como Fabiana respondeu corretamente ela 

ganhou 1 ponto. De acordo com as estratégias expostas por Md-Nor (1998), 

observamos que Fabiana utilizou a funcional. Ela resolveu a tarefa por meio de um 

fator de proporcionalidade, ou seja, a grandeza “copos de água” foi reduzida à 

metade, logo, obedecendo à proporcionalidade, a grandeza “limões” também deveria 

ser reduzida a metade. Utilizando este critério de resolução Fabiana conseguiu 

acertar e aumentar a quantidade de pontos. 

A próxima jogadora que retirou um objeto da mesa foi Gisele e ela teve que 

responder a tarefa:  

“Fui à feira com minha mãe e compramos duas peras e pagamos três 
reais por elas. Se minha mãe tivesse decidido comprar quatro peras, 
qual conta ela deveria fazer para descobrir o valor a ser pago pelas 
quatro peras?” 
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O teclado de Gisele foi habilitado e ela digitou “3+3” que é igual a 6. Gisele 

utilizou a estratégia aditiva descrita por Md-Nor (1998) a resposta foi considerada 

correta e ela ganhou 3 pontos. 

A última peça de peão que sobrou na mesa foi retirada por Gisele e ela 

deveria resolver a seguinte tarefa:  

“Mudei meus hábitos alimentares e comecei a andar de bicicleta. O 
médico recomendou que eu pedalasse uma hora por dia, totalizando 
vinte quilômetros. Hoje eu pedalei dez quilômetros, qual conta devo 
fazer para descobrir quanto tempo eu fiquei pedalando?”  

O teclado de Gisele foi habilitado e ela respondeu 60-30 que é igual a 30 

(resposta errada). Então a vez passou para Fabiana que respondeu 60/2 que é igual 

a 30 (resposta errada). A vez voltou para Gisele e ela digitou 60+30 que é igual a 90 

(resposta errada), e a última chance de responder foi de Fabiana e ela respondeu 

60/3 que é 20 (resposta errada). Como nenhuma das jogadoras respondeu 

corretamente os pontos foram para a professora Arlete. E a partida terminou assim: 

Gisele com 6 pontos, Fabiana com 2 pontos e professora Arlete com 2 pontos. 

Considerações da quarta dupla 

Verificamos que não houve nenhum tipo de interação entre as jogadoras, 

visto que é um jogo em que os alunos estão em lados opostos e vence aquele que 

ganhar mais pontos, então as alunas não levantaram nenhuma discussão 

relacionada à resolução das tarefas. 

A seguir discutimos o redesign do jogo de acordo com as necessidades 

apresentadas na fase de testes. 
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4.2 FASE 3 Redesign do jogo 

Depois de aplicada a fase de testes percebemos que a ferramenta precisaria 

de algumas alterações, partimos agora para a FASE 3  do nosso trabalho e 

apresentamos as alterações que chamamos de ‘redesign do jogo’.  

De acordo com a metodologia, o design experiment acontece a todo tempo 

durante a pesquisa, com a participação dos alunos e pesquisadores. É como se o 

design transitasse durante as fases da pesquisa, com a possibilidade de irmos e 

voltarmos para realizar alterações a fim de que se torne um trabalho mais adequado, 

percebemos, após a FASE 2, que deveríamos realizar um redesign. 

No capítulo 3 foi apresentado o desenvolvimento das tarefas, da ferramenta e 

do software Speech Table. Apresentamos, agora, quais desses desenvolvimentos 

sofreram alterações. 

 

4.2.1 Redesign da ferramenta 

A participação da aluna cega foi importante porque ela nos forneceu 

informações para o redesign da ferramenta. Na ferramenta alteramos o teclado 

numérico, pois segundo Gabriela “não era possível identificar os sinais das 

operações”.  

Para realizar esse redesign solicitamos a professora da sala de recursos que 

nos disponibilizasse em Braille os sinais das operações básicas: adição, subtração, 

divisão, multiplicação. 

A professora nos forneceu em fita adesiva os sinais das operações em Braille 

e colamos no teclado numérico sob os sinais já apresentados no teclado para alunos 

videntes. Os números são mais fáceis de localizar, devido ao número 5 ter um sinal 

que localiza a posição dos outros números para os alunos deficientes visuais 

durante a digitação. 
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O redesign da ferramenta foi realizado apenas nos teclados numéricos, visto 

que não identificamos mais alterações que deveriam ser feitas. 

 

4.2.2 Redesign do software Speech Table 

Concluímos, após a fase de testes, que a configuração do software deveria 

sofrer alterações, realizamos um redesign do software. 

Percebemos que os alunos não interagiam entre si, visto que nosso objetivo 

era analisar a funcionalidade da ferramenta, mas também possíveis interações entre 

os alunos. Como estavam participando de um jogo em que os alunos eram 

jogadores contrários, eles não queriam fornecer qualquer tipo de informação ao 

outro colega. 

Para que ‘quebrasse’ essa barreira e os alunos pudessem interagir e 

conversar entre si sobre a resolução das tarefas, fizemos um redesign na 

configuração do Speech Table e alteramos as regras do jogo. 

Inicialmente o software foi configurado para dois alunos e o computador, para 

que isso acontecesse foram inseridos dois teclados numéricos. No redesign 

incluímos mais uma opção de quantidade de teclados ativos, passando então a 

incluir apenas um teclado habilitado para o jogo. Mas o jogo ainda continua com dois 

jogadores, só que agora eles são da mesma equipe, ou seja, formam uma dupla que 

joga contra o computador. O computador continua sendo parte integrante do jogo, 

mas agora não é considerado o terceiro jogador, mas sim o segundo (dupla x 

computador). 
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Figura 4.20 Apenas um teclado habilitado no software 

Observe na Figura 4.20 que apenas o teclado 1 está ativo e o teclado 2 está 

desabilitado, para que haja apenas uma dupla e o computador. Para que esse 

redesign tivesse funcionalidade inserimos outra regra no jogo, a regra agora é para 

quando colocamos a dupla e o computador como jogadores. 

Quando ligamos a ferramenta, a professora Arlete dá as boas vindas aos 

jogadores: “Bem vindos ao programa aprender matemática brincando. Aqui você 

participará de um jogo bastante interessante. O objetivo é acertar a resposta para as 

perguntas que eu fizer para vocês. Nesta partida há apenas um teclado ativo. 

Quando um objeto é retirado da mesa, uma questão é feita e o computador aguarda 

a digitação da resposta no teclado. Se a resposta estiver correta o jogador ganha 

três pontos. Se a resposta estiver errada eu ganho dois pontos. ” 
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Figura 4.21 Regra do jogo alterada no item 'Configurações' 

A alteração das regras do jogo pode ser feita na aba ‘Arquivos’ e depois no 

item ‘Configurações’. Mas não excluímos as outras regras, o que realizamos foi um 

redesign, ou seja, uma modificação. Em alguns casos, poderemos realizar um jogo 

com três jogadores (jogador 1, jogador 2 e computador) em que a regra utilizada 

será a mais adequada e habilitar os dois teclados. Em outros, poderemos realizar o 

jogo com dois jogadores (dupla e computador) e habilitar apenas um teclado e 

utilizar a regra para essa partida. 

A opção com dois teclados ativos ainda continua na configuração, apenas 

incluímos mais uma opção de regra. Realizamos esse redesign com a intenção dos 

alunos interagirem entre si. Após o redesign realizamos a última fase desta 

Podemos escolher outras regras 
para o jogo. 
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pesquisa, FASE 4, que é o estudo empírico. No próximo capítulo discorremos a 

FASE 4 e as conclusões que obtivemos. 
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CAPÍTULO 5 – O ESTUDO EMPÍRICO 

 

“Para compreender a fala de outrem não basta entender as suas 

palavras – temos que compreender o seu pensamento. Mas nem 

mesmo isso é suficiente – também é preciso que conheçamos a sua 

motivação” (VYGOTSKY, 2007b, p. 188). 

 

Neste capítulo discorremos sobre o nosso estudo empírico, correspondente a 

FASE 4. Após realizarmos a fase de testes (FASE 2) e o redesign (FASE 3) partimos 

para a realização da fase empírica. Apresentaremos a instituição escola onde se deu 

a realização das atividades, o perfil dos alunos que participaram e discorremos 

sobre as conclusões relacionadas a esta fase. 

 

5.1 A escola e os participantes 

A fase empírica foi realizada na Escola Estadual Professora Licolina Villela 

dos Reis Alves, na cidade de Araçatuba-SP. Depois de realizada a fase de testes, 

entramos em contato com a Diretoria de Ensino da região de Araçatuba e 

solicitamos informações sobre alunos deficientes visuais na rede estadual de ensino 

da região e informaram-me que na EE Licolina Villela dos Reis Alves havia alunos 

com o perfil que nos interessava. Além disso, a escola possui um histórico por 

atender alunos com deficiência visual e possuir uma sala de recursos com materiais 

didáticos confeccionados e oferecidos para esse público de estudantes. A partir daí, 

por facilidade de locomoção e a escola atender os nossos requisitos, decidimos 

realizar a fase empírica nesta escola. 

Em contato com a secretaria da escola, informaram-nos que na escola havia 

três alunos com deficiência visual: dois alunos com baixa visão e uma aluna cega. 

Por motivo de facilidade de horários das aulas dos alunos, decidimos realizar as 
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atividades com apenas um aluno de baixa visão e uma aluna cega, ambos cursando 

o 3º ano do Ensino Médio.  

Em conversas com esses alunos explicamos o procedimento das atividades, 

apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a Autorização do 

uso de imagens e solicitamos que os mesmos fossem assinados pelos responsáveis 

e reforçamos que as imagens seriam utilizadas somente para fins de pesquisa, e 

que as utilizaríamos fazendo análises de cunho científico. 

Os alunos deficientes visuais aceitaram participar das atividades e solicitamos 

que, cada um deles, escolhesse um amigo para formar uma dupla que jogaria contra 

o computador. Visto que agora nossas atividades seriam realizadas com uma dupla 

de alunos jogando contra o computador com o objetivo de discutirem as resoluções 

entre si. A aluna cega, que chamaremos de Juliana, convidou a amiga de sala 

Bruna, que sempre a acompanha pelos corredores da escola e realizam trabalhos 

escolares juntas. O aluno Anderson, que tem baixa visão, convidou a amiga de sala 

Roberta para formar dupla com ele. 

Juliana tem 19 anos de idade e nasceu cega. A família sempre a privou de 

realizar tarefas que crianças e adolescentes fazem devido à deficiência visual. 

Juliana demorou a frequentar escola e aos 13 anos conheceu o sistema de escrita 

Braille. Devido ter iniciado a vida escolar tardiamente ela tem muita dificuldade nas 

disciplinas escolares, principalmente em Matemática. Na escola, ela frequenta a sala 

de recursos todos os dias e tem o apoio pedagógico da professora Selma, 

responsável pela sala de recursos, para desenvolver suas capacidades matemática 

e leitora. Juliana escolheu Bruna para formar sua dupla. Bruna é aluna vidente e 

acompanha Juliana sempre que ela necessita de ajuda, como subir e descer as 

escadas, fazer trabalhos em grupo e outras atividades do cotidiano escolar. 
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Figura 5.22 Bruna e Juliana resolvendo as tarefas 

Anderson tem 17 anos de idade e nasceu com baixa visão em decorrência de 

um glaucoma congênito. A doença, que compromete a visão periférica, aliada a uma 

miopia, fez com que sua capacidade de enxergar fosse prejudicada, mas não 

extinta. Ele sempre frequentou a escola e, diferente de Juliana, não possui 

dificuldades em Matemática. Anderson precisa de recursos ampliados para leitura e 

resolução de tarefas matemáticas. Ele participa de todas as aulas, inclusive 

Educação Física, mas em alguns momentos frequenta a sala de recursos, como 

para fazer provas, por exemplo. Anderson escolheu Roberta para formar sua dupla. 

Roberta é aluna vidente e está sempre ao lado de Anderson para auxiliá-lo em 

possíveis dificuldades devido a sua deficiência. 
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Figura 5.23 Anderson e Roberta resolvendo as tarefas 

Na próxima sessão descrevemos as atividades e as considerações 

observadas nesta fase. 

 

5.2 O jogo 

As atividades foram realizadas na sala de recursos, em uma terça-feira, no 

horário da aula de Educação Física, pois Juliana não participa dessas aulas e não 

seria prejudicada. E Anderson poderia deixar de participar da aula de Educação 

Física para participar do nosso jogo.  

A dupla Juliana e Bruna participaram primeiro e em seguida Anderson e 

Roberta. No entanto, apresentaremos primeiro a dupla Anderson e Roberta pelo fato 

de ter sido uma partida rápida e com análises breves. Já a dupla Juliana e Bruna 

demorou mais para finalizar a partida e exigiu-nos uma análise mais minuciosa. 
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5.2.1 Dupla: Anderson e Roberta 

Os alunos se posicionaram em frente à ferramenta e os auxiliei em relação ao 

funcionamento dela. Pedi que eles escolhessem um nome para a dupla e que depois 

que a professora Arlete desse as boas vindas aos jogadores, eles poderiam retirar 

um peão da mesa e ela falaria a pergunta para que eles resolvessem a tarefa e 

digitasse a resposta no teclado. Eles decidiram que a dupla chamaria Godofredo, e 

em seguida iniciamos a partida. 

 

Figura 5.24 Anderson e Roberta atentos as explicações do jogo 

Professora Arlete dá as boas vindas aos alunos:  

“Bem vindos ao programa aprender matemática brincando. Aqui você 
participará de um jogo bastante interessante. O objetivo é acertar a 
resposta para as perguntas que eu fizer para vocês. Nesta partida há 
apenas um teclado está ativo. Quando um objeto é retirado da mesa, 
uma questão é feita e o computador aguarda a digitação da resposta 
no teclado. Se a resposta estiver correta o jogador ganha três 
pontos. Se a resposta estiver errada eu ganho dois pontos. Quem 
começa o jogo é Godofredo. Godofredo, por favor, retire um objeto 
da mesa”. 

Roberta retirou um peão da mesa e eles deveriam resolver a seguinte tarefa:  

“Para preparar um sorvete eu preciso de 4 embalagens de sorvete e 
1 litro de leite. Mas utilizando meio litro de leite, quantas embalagens 
de sorvete devo usar?”  
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Anderson resolveu mentalmente e Roberta se mostrou confusa, não 

entendendo a tarefa. Eles ouviram novamente e Anderson falou a resposta. 

Anderson usou a fala procurando a aprovação de Roberta para que ela digitasse a 

resposta. Roberta assentiu e digitou 2 e a dupla ganhou três pontos. Podemos 

observar na figura abaixo que Roberta, utilizando lápis e papel, se confundiu ao 

colocar os valores informados na tarefa: 

 

Figura 5.25 Resolução de Roberta 

Observamos que ela estruturou como uma regra de três simples, mas 

colocando a grandeza ‘litro de leite (L)’ a frente da grandeza ‘embalagem (E)’, 

fazendo com que ela se confundisse no momento de responder. Por isso, Anderson 

respondeu primeiro do que ela. 

Em seguida foi a vez de Anderson retirar um peão da mesa e professora 

Arlete fez a seguinte pergunta:  

“Fui à feira com minha mãe e compramos duas peras. Minha mãe 
pagou 3 reais por elas. Se minha mãe tivesse comprado 4 peras, 
quantos reais ela iria gastar?”  

Novamente os alunos não discutiram uma resposta, cada um deles resolveu 

separadamente a tarefa e informaram o resultado final. Anderson resolveu 

mentalmente e Roberta estruturou os valores informados: 
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Figura 5.26 Resolução de Roberta 

Roberta: 6. 
Anderson: 6. 

Roberta digitou 6 e a dupla ganhou três pontos. A dupla esboçou felicidade ao 

acertar e ganhar três pontos. 

Roberta retirou um peão da mesa e professora Arlete fez a pergunta:  

“Utilizei 4 colheres de chocolate para fazer um bolo de chocolate 
para 8 pessoas. Qual conta devo fazer para saber quantas colheres 
de chocolate preciso para preparar um bolo para 16 pessoas?”  

Os alunos pensaram e novamente concordaram apenas com a resposta final: 

Roberta: 4 colheres de chocolate para 8 pessoas. Para 16 pessoas 
tem que ser 8, não é? 
Anderson: É. 

 

Figura 5.27 Resolução de Roberta 
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A resposta oferecida por Roberta está correta, no entanto, ao digitar a 

resposta, Roberta digitou “888”. Isso aconteceu porque ela manteve o número 8 

pressionado por muito tempo e depois apertou enter. Então, apesar de terem 

pensado certo, ela digitou a resposta errada e professora Arlete ganhou 2 pontos. 

Roberta ficou tímida por ter respondido errado e pelo som de risos emitido pelo 

computador quando respondem errado, mas Anderson sorriu da colega e ela 

também sorriu. 

Roberta retirou um peão da mesa e professora Arlete perguntou:  

“Em uma mesa com 6 metros de comprimento podem se sentar 4 
pessoas. Se apenas duas pessoas quisessem se sentar, qual conta 
deveríamos fazer para descobrir o comprimento da mesa?”   

Anderson resolveu a tarefa utilizando cálculo mental e Roberta estruturou o 

problema utilizando lápis e papel: 

 

Figura 5.28 Resolução de Roberta 

Roberta: 3 
Anderson: É. 

Anderson e Roberta se olham e aprovam o resultado, Anderson digita 3 e a 

dupla ganha três pontos. Anderson é tímido e não esboça muito a emoção de ter 

acertado, mas Roberta sorri e comemora. 

O último peão foi retirado da mesa por Anderson e a seguinte questão foi 

apresentada:  
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“Minha mãe cozinha 4 xícaras de arroz com 8 xícaras de água. Mas 
hoje ela irá cozinhar 8 xícaras de arroz. Qual conta ela deve fazer 
para saber quantas xícaras de água ela irá precisar?”  

No primeiro momento eles não entenderam a tarefa e a escutaram novamente 

executando os procedimentos necessários para isso. Mesmo escutando pela 

segunda vez Roberta não entendeu, mas conseguiu estruturar a tarefa no papel:  

 

Figura 5.29 Resolução de Roberta 

Roberta: Não entendi. 
Anderson: Ela faz quatro de arroz com oito de água. Se ela fizer 
oito, quanto de água vai precisar? 
Roberta: 16. 
Anderson: É, digita ai. 
Roberta: Digita você. 

E Anderson digitou 16 e a dupla ganhou três pontos, esboçando felicidade 

quando o computador emitiu o barulho de aplausos. 

A dupla retirou todos os peões da mesa e a partida foi encerrada com o placar 

final: Godofredo 12 pontos e professora Arlete 2 pontos. 

Considerações da dupla: Godofredo 

Observamos que Roberta resolveu as tarefas utilizando a estratégia regra de 

três, de acordo com a Tabela 2.1. Nessa estratégia o aluno utiliza a regra a/b=c/d 

com três valores conhecidos e o quarto valor a ser encontrado utilizando uma 

relação multiplicativa. 
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Em todas as tarefas foram informados três valores e os jogadores deveriam 

descobrir o quarto valor utilizando a estratégia que julgasse ser mais conveniente. E 

observamos que Roberta, em todas as tarefas, utilizou a estratégia regra de três. 

Não podemos afirmar que Anderson utilizou também a estratégia regra de três, pois 

em todas as tarefas ele resolveu com cálculo mental. 

E, na primeira tarefa, o cálculo mental de Anderson foi corretamente utilizado, 

ao contrário da regra de três, estruturada no papel, como fez Roberta; vimos que 

Anderson acertou e Roberta não conseguiu resolver por ter colocado as grandezas 

de forma incorreta. Apresentamos a seguir a Tabela 5.3 com a estratégia de Roberta 

em todas as tarefas, mostrando em quais delas ela finalizou a regra de três 

escrevendo o valor da quarta grandeza e em quais ela não finalizou escrevendo, 

mas utilizando o cálculo mental: 

Tarefa Estratégia Resolução 

Tarefa 1 Regra de três 4E – 500 ml 
1L – x 
Ela se confundiu com as 
grandezas da regra de três. 

Tarefa 2 Regra de três 2p – 3r 
Regra de três, não teve 
necessidade de estruturar 
todos os valores da regra de 
três, finalizou com cálculo 
mental. 

Tarefa 3 Regra de três 4 – 8p 
X – 16 
O valor a ser encontrado foi 
calculado mentalmente. 

Tarefa 4 Regra de três 6m – 4 
3m – 2 
Resolveu completamente. 

Tarefa 5 Regra de três 4x – 8x 
8x – y 
Resolução incompleta no 
papel e concluiu o 
pensamento mentalmente. 

Tabela 5.3 Estratégias de Roberta 

Na última tarefa Roberta não entendeu e Anderson mostrou a ela o caminho 

de sua ação. Percebemos quando ele diz: “ela faz quatro de arroz com oito de água. 
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Se ela fizer oito de arroz, quanto de água vai precisar?”. E Roberta acompanha o 

mesmo caminho de Anderson conseguindo chegar à mesma conclusão: 16. 

No final da partida os alunos receberam o placar sem espanto, pois eles 

resolveram corretamente todas as tarefas. Apenas na tarefa 3 que Roberta digitou 

errado, apesar da resolução certa. Mas não estamos analisando se os jogadores 

resolveram certo ou errado, mas sim as estratégias utilizadas. Anderson se manteve 

tímido durante a partida, ao contrário de Roberta que comemorava sempre que eles 

ganhavam três pontos. Eles disseram que as tarefas foram fáceis, visto que já 

aprenderam este conteúdo e são alunos do 3º ano do Ensino Médio.   

 

5.2.2 Dupla: Juliana e Bruna 

Descrevemos agora o desenvolvimento das atividades realizado pelas alunas 

Juliana, cega; e Bruna, aluna vidente.  

As atividades foram realizadas na sala de recursos da EE Licolina Villela Reis 

Alves durante a aula de Educação Física que Juliana não participa e Bruna foi 

dispensada para participar da atividade. 

Apresentamos a ferramenta para as alunas, Juliana utilizou o tato para 

reconhecê-la, explorou-a, dedilhou todos os espaços da ferramenta. Juliana tocou os 

peões e explicamos que estes deveriam ser retirados dos sensores para que as 

perguntas fossem ativadas e faladas pela professora Arlete. Ela também explorou o 

teclado, conseguiu identificar os números e as operações, apesar de quando elas 

digitavam as respostas, Bruna segurava na mão de Juliana, auxiliando-a, para ela 

digitar corretamente. 

Depois de apresentar e explicar o funcionamento da ferramenta, iniciamos a 

partida. As alunas escolheram Jégatinha para o nome da dupla. E professora Arlete 

deu as boas vindas às jogadoras e apresentou as regras do jogo, como sempre 

ocorre no início de uma nova partida: 
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“Bem vindos ao programa aprender matemática brincando. Aqui você 
participará de um jogo bastante interessante. O objetivo é acertar a 
resposta para as perguntas que eu fizer para vocês. Nesta partida há 
apenas um teclado está ativo. Quando um objeto é retirado da mesa, 
uma questão é feita e o computador aguarda a digitação da resposta 
no teclado. Se a resposta estiver correta o jogador ganha três 
pontos. Se a resposta estiver errada eu ganho dois pontos.” 

Então Juliana retirou um peão da mesa e professora Arlete perguntou:  

“Mudei meus hábitos alimentares e comecei a andar de bicicleta. O 
médico recomendou que eu pedalasse 20 km em uma hora. Hoje eu 
pedalei duas horas. Qual conta devo fazer para descobrir quantos 
quilômetros eu consegui pedalar hoje?”. 

As alunas começaram a discussão da tarefa. Juliana repetiu em voz alta os 

valores citados na tarefa:  

Juliana: 20 quilômetros em 1 hora.  
Bruna completou: Isso, e se ele andou duas horas, quantos 
quilômetros? 

Juliana ficou pensando e tentando resolver a tarefa mentalmente, mas não 

conseguiu e então ouviram a pergunta novamente. Depois de ouvir a tarefa, Juliana 

repetiu:  

Juliana: em uma hora, 20 quilômetros. E em duas horas?  
Bruna completou: Em duas horas é 20+20.  
Juliana repetiu: 20+20.  
Bruna: E quanto é 20+20?  

 Para responder Juliana contou nos dedos 2+2 e concluiu que é igual a 4, 

então Bruna a auxiliou dizendo que 20+20 é igual a 40. Chegando a essa conclusão 

Juliana digitou a resposta 40, acertaram e ganharam três pontos. As alunas 

esboçaram felicidade, mas Juliana se mostrou muito tímida e Bruna tentava 

descontraí-la. Em relação às estratégias apontadas no trabalho de Md-Nor (1998), 

identificamos nessa atividade que as alunas utilizaram a estratégia aditiva, ou seja, 

adicionaram duas vezes a relação estabelecida no problema até que elas 

encontrassem o valor solicitado. 
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Figura 5.30 Resolução de Bruna 

Depois de resolvida a primeira tarefa, as alunas retiraram o segundo peão da 

mesa, e professora Arlete fez a seguinte pergunta:  

“Misturamos duas pás de areia e 3 pás de terra para encher um 
vaso de flores. Se misturássemos 4 pás de areia, qual conta 
deveria fazer para descobrir quantas pás de terra seriam 
necessárias?” 

As alunas ficaram confusas e tentaram discutir uma possível resposta.  

Juliana: duas pás de areia e 3 de terra.  
Bruna: Isso Juliana, e colocou mais quatro de areia. Para igualar 
areia e terra, falta quanto de terra?  

Juliana ficou pensando sobre uma possível resolução e preferiram ouvir 

novamente. Mas Bruna se esqueceu de apertar enter e digitou 5, professora Arlete 

considerou 5 como resposta e elas erraram, e a professora ganhou dois pontos. As 

alunas riram do erro cometido, mas riram ainda mais quando ouviram o som de 

risadas emitido pelo computador quando o jogador erra a resposta. 
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Figura 5.31 Resolução de Bruna 

Após essa falta de atenção elas retiraram o terceiro peão da mesa e 

professora Arlete perguntou:  

“Minha mãe cozinha 4 xícaras de arroz com 8 xícaras de água. Se 
ela usar 4 xícaras de água, quantas xícaras de arroz ela utilizará?”  

Juliana sempre repete os valores citados na tarefa. 

Juliana: quatro xícaras de arroz com oito de água. 
Bruna: Se ela utilizou oito xícaras de arroz, quantas de água ela vai 
utilizar? 

 Juliana ficou em silêncio, pensando na resposta e Bruna digitou opção 5 para 

ouvir novamente. Isso fez com que Juliana se desconcentrasse e perdesse a linha 

de raciocínio que ela estava utilizando para formular uma resposta. Pudemos 

perceber durante análise do vídeo que Juliana esboça uma resolução de uma 

possível estratégia e Bruna a avisa que vai ouvir de novo, mas Juliana diz ‘não’; 

sendo impossível reverter a situação, pois Bruna já havia apertado a opção de ouvir 

novamente. Depois de ouvir a tarefa Bruna afirmou:  

Bruna: Eu já sei a resposta. 
Juliana: Quanto?   
Bruna: Não, vamos pensar. Quatro de arroz são 8 de água. Agora 
vai fazer quatro de arroz. Ela aumentou quanto?  

Como Juliana não conseguiu chegar numa solução, Bruna falou a resposta:  

Bruna: dois, diminuiu a quantidade de xícaras de água, tem que 
diminuir a quantidade de xícaras de arroz. 
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Figura 5.32 Resolução de Bruna 

De acordo com as estratégias da Tabela 2.1 podemos afirmar que Bruna 

utilizou a estratégia funcional: ela resolveu por meio do estabelecimento do fator de 

proporcionalidade entre as grandezas distintas do problema, se diminuiu a 

quantidade de xícaras de água, a quantidade de xícaras de arroz também diminuirá, 

neste caso diminui a metade. As alunas acertaram e ganharam três pontos. 

Juliana retirou o quarto peão da mesa e professora Arlete fez a seguinte 

pergunta:  

“Para preparar um bolo de chocolate eu preciso de 4 colheres de 
chocolate para servir 8 pessoas. Quantas colheres de chocolate eu 
preciso para servir 16 pessoas?”  

Juliana repetiu os valores citados na tarefa: 

Juliana: Quatro colheres para oito pessoas.  
Bruna: E quantas para dezesseis pessoas?  
Juliana: É a metade.  
Bruna: Mas 4+4 não é 8? Então 8+8 é quanto? 
Juliana: (contando nos dedos) É 16.  
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Figura 5.33 Resolução de Bruna 

Depois dessa discussão elas respondem 16, resposta errada e professora 

Arlete ganha dois pontos. E em seguida, percebendo o erro, Bruna diz: Era 8. 

Durante essa resolução percebemos que Juliana conseguiria resolver a tarefa, mas 

Bruna se adiantou e fez com que a ideia de Juliana não se concretizasse. Isso pode 

ser visto claramente quando Juliana disse ‘é a metade’ e Bruna desconsiderou 

forçando a ideia de 8+8, ou seja, dobrando o resultado, quando na verdade 

deveriam resolver utilizando a operação de divisão. 

As jogadoras retiraram o último peão da mesa e deveriam resolver a seguinte 

tarefa:  

“Um pedreiro construiu uma parede com 50 metros quadrados 
utilizando 150 tijolos. Ele precisa construir uma parede com 150 
metros quadrados, qual conta ele deve fazer para descobrir a 
quantidade de tijolos necessários para construir essa nova parede?”   

Bruna resolveu a tarefa explicando para Juliana, pois Juliana não conseguiu 

formular nenhuma resolução. Bruna explicou para Juliana:  

Bruna: Pra fazer uma parede de 50 metros quadrados, ele precisa 
de 150 tijolos. E pra construir uma parede com 150 metros 
quadrados? É só a gente fazer 50+50+50 que é igual a 450.  
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Figura 5.34 Resolução de Bruna 

Bruna digitou a resposta e elas ganharam três pontos. Percebemos que para 

resolver essa tarefa Bruna utilizou a estratégia aditiva apresentada na tabela 2.1; ou 

seja, ela resolveu o problema adicionando várias vezes à relação estabelecida no 

problema, até encontrar o valor solicitado (450). 

 

Considerações da dupla: Jégatinha 

Das estratégias expostas por Md-Nor (1998) relacionadas ao problema Mr. 

Short e Mr. Tall, verificamos que as jogadoras utilizaram a estratégia aditiva na 

maioria das resoluções das tarefas. 

Na primeira tarefa Bruna estabeleceu uma estratégia aditiva, ou seja, ela 

adicionou duas vezes a relação estabelecida (20 quilômetros) até encontrar o valor 

solicitado 20 + 20 que é igual a 40 quilômetros. Bruna usou a linguagem egocêntrica 

para resolver a tarefa e com a linguagem externa fez com que Juliana 

acompanhasse seu raciocínio. Para Vygotsky (1997, p. 218) as crianças resolvem 
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problemas com as palavras, com a ajuda da linguagem egocêntrica traçam o 

caminho de suas ações. Percebemos essas ações ainda nas tarefas três, quatro e 

cinco. 

Verificamos que na tarefa dois as jogadoras não estabeleceram nenhuma 

estratégia para a resolução, visto que se esqueceram de digitar enter antes da 

opção ouvir novamente. 

Na resolução da tarefa três, Bruna traça uma ação e faz com que Juliana 

acompanhe o desenvolvimento da ação. E durante esse desenvolvimento 

percebemos que Bruna utiliza o vocabulário que evitamos usar para não tendenciar 

os jogadores nas respostas. Bruna, em determinado momento diz: “ela aumentou 

quanto”, fazendo com que Juliana pensasse na resolução aumentando os valores, 

quando na verdade deveria diminuir. 

Observamos que depois que Bruna questionou sobre quanto aumentou, ela 

mesma explica que a quantidade de xícaras de água diminuiu e a quantidade de 

xícaras de arroz também irá diminuir. Esse equívoco no uso das palavras ‘aumentou’ 

e ‘diminuiu’ causa certa confusão durante a explicação de Bruna. Pois ela diz para 

Juliana pensar na quantidade aumentada, mas logo depois Bruna já explica a tarefa 

com a diminuição do valor.  

Na tarefa quatro observamos, pela resolução de Bruna, Figura 5.12, que ela 

confundiu as grandezas: pessoas e colheres de chocolate. Na estrutura da 

resolução Bruna anota os valores na forma de coluna e analisa quanto aumentou de 

um valor para outro: de quatro para oito aumentou quatro, de oito para dezesseis 

aumentou oito. E, intuitivamente, leva Juliana a traçar este mesmo caminho (dobrar), 

mas Juliana mostra que está lidando com os dados do problema de outra forma. 

Parece que, mesmo intuitivamente, Juliana relaciona as grandezas 

procurando estabelecer uma proporcionalidade entre elas. E parece que Bruna ficou 

presa a resolução dos problemas anteriores, que era sempre dobrar os valores. 

Verificamos aqui uma possível emergência de uma ZDP, por meio de um conflito de 

resoluções de Bruna e Juliana.  



109 

 

Percebemos que foram geradas algumas alterações ao longo do 

desenvolvimento das tarefas gerando uma ZDP. Observe que no diálogo entre as 

jogadoras, Juliana afirma ser ‘a metade’, mas Bruna desconsiderou, pois estava 

presa as resoluções anteriores serem sempre o dobro dos valores. E tendenciou 

Juliana a pensar como ela. Mas percebemos que depois da professora Arlete falar 

que a resposta estava errada, Bruna admite que a resposta era 8. Pelo fato de 

Juliana não ser tão experiente, Bruna não entrou no espaço da zona de 

desenvolvimento proximal criada por Juliana. 

A ZDP aparece como o caminho percorrido por Juliana no desenvolvimento 

das tarefas. No início Juliana não traçava estratégias sozinha, apenas acompanhava 

as de Bruna. E na tarefa quatro percebemos que Juliana amadureceu o pensamento 

e já tinha uma resolução consolidada, ela percebeu que as tarefas propostas 

seguiam uma resolução com proporcionalidade. De acordo com Hazin e Meira 

(2009), Juliana internalizou o aspecto da atividade. 

E, por fim, a tarefa cinco foi resolvida apenas por Bruna, pois Juliana não 

conseguiu traçar nenhuma estratégia. Bruna traçou uma resolução para a tarefa, por 

meio de uma linguagem egocêntrica utilizando estratégia aditiva, e com a linguagem 

externa fez com que Juliana acompanhasse e internalizasse a resolução da última 

tarefa. 
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REFLEXÕES FINAIS 

 

Neste capítulo discorremos sobre a trajetória do estudo, voltando ao nosso 

objetivo e questão de pesquisa. Discutiremos também sobre as práticas 

matemáticas emergentes entre os jogadores durante a resolução das tarefas 

propostas ao longo do jogo. Apresentamos o momento em que houve a emergência 

da zona de desenvolvimento proximal. E, por fim, nossas observações finais 

relacionadas a esta pesquisa. 

 

A trajetória do estudo 

Nosso objetivo de pesquisa era avaliar as práticas matemáticas 

emergentes na interação de alunos deficientes visuais e videntes durante a 

resolução de tarefas matemáticas abordando o conteúdo de razão e proporção 

mediadas por uma ferramenta tátil e sonora. 

Depois de formulado esse objetivo, elaboramos uma questão de pesquisa que 

pudesse nos guiar até o alcance dele: Quais as práticas matemáticas que 

emergem em um espaço simbólico da ZDP durante a interação de alunos 

deficientes visuais e videntes na resolução de tarefas matemáticas abordando 

conteúdo de razão e proporção? 

Para atingirmos nosso objetivo, desenvolvemos um trabalho que passou por 

várias etapas, desde um levantamento teórico sobre perspectivas vygotskianas até a 

conclusão do nosso estudo empírico, passando por uma revisão de literatura, a 

escolha de uma metodologia que nos permitisse esse caminho de idas e voltas, e 

fases de testes que nos auxiliaram nas adaptações em nossa ferramenta falante. 

Tendo como base a teoria de Vygotsky relacionada a mediação, 

desenvolvemos uma ferramenta falante que deveria funcionar como um instrumento 

mediador entre o objeto matemático e os jogadores. Quando os alunos deficientes 
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visuais e videntes interagem, a mediação entre eles deve ocorrer por meio de 

sistemas que favoreçam a participação dos indivíduos deficientes visuais no grupo, 

estimulando seu desenvolvimento individual, no caso desta pesquisa os sistemas 

háptico e auditivo. 

Outro aspecto relacionado a mediação, e também central na teoria 

vygotskiana é a linguagem que tem papel decisivo na formação de novos 

conhecimentos, ações e interação. As atividades interiores são regidas por uma 

linguagem denominada linguagem egocêntrica, é quando o aluno conversa consigo 

mesmo criando estratégias para resoluções de problemas. Por meio da linguagem 

egocêntrica os alunos traçam o caminho de suas ações, pensando com palavras, 

até que possam concluir o raciocínio. 

Quando a linguagem egocêntrica passa de uma linguagem exterior para uma 

linguagem interior acontece um processo importante no desenvolvimento do 

indivíduo, pois ele cria alterações que gera uma zona de desenvolvimento proximal. 

O sujeito é colocado frente a uma situação que ele não consegue resolver sozinho, 

mas com a interferência de outro, mais experiente, resolvem a tarefa. Na escola, a 

ZDP é posta em prática em agrupamento de alunos mais experientes e menos 

experientes, com o objetivo de que os menos experientes, ao final das ações, 

consigam resolvê-las com sucesso.  

Esses agrupamentos podem acontecer na forma de um jogo em sala de aula. 

Vimos que o jogo é uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento intelectual dos 

sujeitos, pois é por meio dele que podemos analisar seu nível de desenvolvimento 

intelectual. Durante o jogo os níveis de desenvolvimento intelectual real do sujeito se 

deslocam de um nível para o outro. E o jogo com regras exige que o sujeito se 

mantenha atento e não aja com impulso para resolver as tarefas. No nosso trabalho 

desenvolvemos um jogo com regras em que os jogadores deveriam traçar ações, 

fazendo uso de uma linguagem egocêntrica e posteriormente linguagem exterior, 

para resolver as tarefas propostas pela professora Arlete, para que durante as 

resoluções emergisse uma zona de desenvolvimento proximal de acordo com a 

interação entre os jogadores. 
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Com a proposta de jogo traçada, partimos para o desenvolvimento da 

ferramenta, do software e das tarefas. Criamos uma ferramenta falante que funciona 

conectada ao computador e o software Speech Table lê as informações que são 

passadas pela ferramenta via cabo USB. Aleatoriamente, escolhemos um nome 

para o computador, pois seria um jogador; e chamamos de Professora Arlete. Em 

conjunto desenvolvemos também as tarefas baseadas no problema Mr. Short e Mr. 

Tall, e ficamos atentas para que nossas tarefas não oferecessem dicas de 

resolução. Não mencionamos palavras como “aumentou” e “diminuiu” para que os 

jogadores não ficassem tendenciados a resolver utilizando uma operação de adição 

e subtração. 

Como seria um trabalho com idas e voltas em que os sujeitos teriam um papel 

colaborador em determinada fase da pesquisa, decidimos optar por uma 

metodologia que nos permitisse realizar alterações na nossa ferramenta, nossas 

tarefas e software. Optamos pela metodologia do design experiment, em que o 

sujeito é capaz de oferecer contribuições independentes ao longo do nosso trabalho. 

Dividimos nossa pesquisa em fases: na FASE 1, construímos a ferramenta, 

desenvolvemos o software e estruturamos as tarefas; na FASE 2 realizamos um 

teste com uma aluna cega e sete alunos videntes; na FASE 3 tivemos que fazer um 

redesign da ferramenta e do software e na FASE 4 partimos para o estudo empírico. 

Tanto a metodologia do design experiment quanto a fase de testes foram 

importantes para contornarmos os problemas que foram aparecendo durante as 

análises dos testes. Realizamos alterações na ferramenta (retirando um teclado 

numérico), no software (mudanças para inserir apenas um jogador e manter ativo 

apenas um teclado, alterar as regras do jogo) e mudamos a estrutura do jogo para 

que tivesse apenas uma dupla jogando contra o computador. 

Na próxima seção discorremos sobre as práticas matemáticas que emergiram 

durante a realização do jogo pelos alunos deficientes visuais e videntes durante 

nossa fase do estudo empírico. 
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As práticas matemáticas 

Os trabalhos relacionados ao problema Mr. Short e Mr. Tall nos trouxeram um 

subsídio para analisarmos as práticas matemáticas emergentes durante a resolução 

das tarefas propostas pela professora Arlete para os jogadores resolverem as 

tarefas de razão e proporção. No trabalho de Md-Nor (1998) o objetivo era identificar 

as estratégias e métodos que os alunos videntes utilizavam ao resolver problemas 

de razão e proporção. Observando esse objetivo e tendo em mente o objetivo da 

nossa pesquisa, buscamos associar os resultados apontados por Md-Nor (1998) 

com as tarefas que iríamos propor aos jogadores. Md-Nor (1998) apresenta a 

análise do problema Mr. Short e Mr. Tall listando as várias estratégias que os alunos 

videntes utilizaram para resolvê-lo. Com esse leque de estratégias, buscamos 

identificar em nossa pesquisa quais delas os jogadores se identificariam ou se não 

utilizariam nenhuma das estratégias destacadas a  partir da resolução do problema 

Mr. Short e Mr. Tall. 

A dupla Anderson e Roberta utilizou a estratégia ‘regra de três’ para resolver 

todas as tarefas do jogo. Aos jogadores foram apresentadas tarefas com três valores 

referentes a duas grandezas distintas e eles deveriam descobrir o quarto valor 

utilizando da prática matemática que julgasse mais adequada. Percebemos que 

Roberta utilizou os recursos do lápis e papel para estruturar as grandezas e 

descobrir o valor faltante, enquanto Anderson resolveu todas as tarefas buscando o 

cálculo mental. Comparando nossos resultados com os resultados obtidos por Md-

Nor (1998), verificamos que essa dupla resolveu 100% das tarefas utilizando a 

estratégia ‘regra de três’. Enquanto nenhum dos alunos videntes apresentados por 

Md-Nor (1998) utilizaram tal estratégia. 

Diferente da dupla de Anderson e Roberta, as meninas Juliana e Bruna não 

utilizaram a estratégia ‘regra de três’ para resolverem nenhuma das tarefas, como 

aconteceu com o problema Mr. Short e Mr. Tall no trabalho de Md-Nor (1998). Um 

dado em comum que apareceu em nosso trabalho foi a utilização da estratégia 

‘aditiva’. Das cinco tarefas que Juliana e Bruna resolveram, três elas utilizaram a 

estratégia aditiva. Corroborando com isso, Md-Nor (1998) mostra em seu trabalho 
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que algumas as estratégias são utilizadas de maneira distinta para se atingir o 

mesmo objetivo. Não são consideradas estratégias erradas, apenas usadas de 

maneira diferente para chegar a resposta correta. E a estratégia mais utilizada 

distintamente foi a aditiva. Os alunos resolveram os problemas utilizando o algoritmo 

da adição ao invés da multiplicação em regra de três.  

 

A emergência da zona de desenvolvimento proximal 

Nossa conclusão relacionada a ZDP foi semelhante a de Fernandes (2004). 

Em sua pesquisa a autora destacou a importância da prática discursiva e de 

diálogos entre os participantes relacionados as ações atuais. A ZDP foi utilizada com 

o intuito de elevar o potencial dos sujeitos à emergência de uma ZDP por meio de 

diálogos. 

A dupla Anderson e Roberta utilizou linguagem egocêntrica para resolverem 

as tarefas propostas pela Professora Arlete; e em determinados momentos quando 

alguém da dupla não conseguia concluir o raciocínio o outro ajudava, fazendo com 

que trilhassem o mesmo caminho de suas ações, interrogando a si mesmos, 

utilizando as palavras como saída para o problema. O uso da linguagem egocêntrica 

por essa dupla não favoreceu a interação entre eles e nem a emergência de uma 

ZDP. Ao contrário da dupla Juliana e Bruna, que apresentaram uma interação e 

discussão de resolução durante o jogo. 

Possivelmente a interação entre elas é privilegiada pelo fato de Bruna exercer 

o papel de elemento de mediação entre Juliana e o ambiente escolar. Na 

observação da interação das duas colegas é possível perceber que Bruna orienta as 

ações de Juliana que não pode enxergar. Esse fato foi relevante para concluirmos 

que Juliana não se vê e nem é vista como uma pessoa experiente. Percebemos que 

durante o desenvolvimento das atividades Juliana criou uma zona de 

desenvolvimento proximal, mas pelo fato de não se considerar experiente, não 

estabeleceu um diálogo argumentativo com Bruna na tentativa de negociar uma 



115 

 

nova estratégia para resolver a tarefa. Acreditamos que essa negociação poderia 

fazer com que Bruna ingressasse na ZDP criada por Juliana. 

Notemos a tarefa que elas teriam que resolver: 

“Para preparar um bolo de chocolate eu preciso de 4 colheres de 
chocolate para servir 8 pessoas. Quantas colheres de chocolate eu 
preciso para servir 16 pessoas?” 

A partir desta tarefa surgiram discussões entre as jogadoras. Durante o 

diálogo entre elas, percebemos que Juliana conseguiria resolver a tarefa, mas Bruna 

não considerou a resposta de Juliana.  

Juliana: Quatro colheres para oito pessoas.  
Bruna: E quantas para dezesseis pessoas?  
Juliana: É a metade.  
Bruna: Mas 4+4 não é 8? Então 8+8 é quanto? 

Juliana: (contando nos dedos) É 16.  

O diálogo mostra que elas conseguiriam resolver a tarefa se Bruna tivesse 

trilhado o caminho feito por Juliana, quando ela diz que pode ser resolvido o 

problema reduzindo a metade. Mas Bruna, talvez por não considerar Juliana tão 

experiente, resolveu ignorar a estratégia proposta por Juliana, e seguiu resolvendo o 

problema dobrando o valor de colheres de chocolate. 

Hazin e Meira (2009, p. 54) nos mostram que a evolução da ZDP ocorre em 

três momentos. No primeiro momento houve um desempenho de Juliana em relação 

a tarefa que ela não conseguia resolver sozinha, apenas seguindo as ações de 

Bruna. No segundo momento podemos perceber a interação no processo de 

colaboração de Bruna, pois é quando ela desenvolve uma resolução e faz com que 

Juliana acompanhe esse mesmo raciocínio fazendo com que cheguem, juntas, em 

uma solução para a tarefa. Percebemos isso quando Bruna faz com que Juliana 

conte nos dedos para concluírem o resultado final. E é essa interação entre elas, 

mediada pela linguagem, que gera uma produção de novo sentido emergente em 

Juliana, e é quando ela consegue traçar uma ação própria. 
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Oliveira (2002, p. 60) nos mostra que a zona de desenvolvimento proximal é o 

caminho que o indivíduo percorre para desenvolver funções em processo de 

amadurecimento e que futuramente serão funções consolidadas. E percebemos que 

Juliana seguiu esse desenvolvimento, pois o que antes ela estava resolvendo com 

ajuda de Bruna, permitiu que na atividade quatro ela tivesse certo amadurecimento 

para trilhar um caminho próprio nas resoluções.  

Hazin e Meira (2009, p. 56) afirmam que a linguagem é utilizada para a 

construção de novos sentidos, permitindo aos seres humanos novas formas de 

conhecimento, ação e interação. Os jogadores utilizaram a linguagem como 

interação entre eles. Apesar de que em determinados momentos eles utilizavam a 

linguagem egocêntrica para traçarem suas resoluções pessoais, posteriormente, 

usavam a linguagem comunicativa para transpor ao colega o raciocínio utilizado, 

fazendo com que a dupla chegasse a uma conclusão. 

Para esses autores esse momento quando a linguagem egocêntrica passa 

para a linguagem exterior é importante, pois são geradas alterações que podem 

proporcionar a emergência da zona de desenvolvimento proximal. A emergência da 

ZDP depende das situações dialógicas entre os jogadores, e vimos que os diálogos 

estiveram presentes nas atividades de Bruna e Juliana. 

 

Considerações finais 

Nossa pesquisa foi realizada com alunos deficientes visuais e videntes e 

durante todo o processo percebemos que atividades diferenciadas estimulam a 

participação do aluno, independente de qual seja sua deficiência. As atividades que 

desenvolvemos proporcionaram prazer e motivação aos alunos que participaram. Ao 

final de cada partida perguntávamos a opinião dos alunos e eles respondiam com 

entusiasmo. 

Anderson: Eu gostei, achei fácil. 
Roberta: Muito legal! 
Juliana: Ah, eu gostei. 
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Bruna: Achei que ia ser mais difícil, foi fácil e legal. 

Para conseguirmos educar matematicamente um aluno deficiente visual é 

necessário realizarmos adaptações aos materiais didáticos para que eles consigam 

alcançar a plena aprendizagem. Como nosso foco não foi a aprendizagem dos 

alunos, desenvolvemos a ferramenta como um recurso para ser utilizado em sala de 

aula com alunos deficientes visuais para promover a interação entre eles e os alunos 

videntes, para participarem de aulas mais motivadoras e se sentirem mais acolhidos 

no ambiente escolar. 

Os sujeitos deficientes visuais que participaram desta pesquisa sempre foram 

bem acolhidos no ambiente escolar. Juliana e Anderson sempre tiveram o apoio das 

professoras da sala de recursos para desenvolverem atividades relacionadas as 

disciplinas escolares; isso mostra porque Anderson é um bom aluno. Já no caso de 

Juliana, o fato da família ter a privado de estudar devido ela ser cega não impediu a 

de voltar aos estudos, conhecer o Braille e, hoje, apoiada pelas professoras da sala 

de recursos seguir a vida normalmente, driblando seus obstáculos. 

Quando pedimos que os deficientes visuais escolhessem um colega para 

formarem uma dupla, eles não hesitaram e rapidamente já tinham em mente quem 

os acompanhariam durante nossas atividades. Anderson escolheu Roberta e 

mostraram que tem muito respeito um pelo outro, eles sempre estão juntos e 

Roberta auxilia Anderson em possíveis dificuldades. 

Já Juliana mostrou ter afeto por Bruna, pois Bruna sempre a acompanha nos 

corredores da escola, fazem trabalhos escolares juntas, sentam próximas dentro da 

sala de aula e Bruna é como se fosse a visão que Juliana não possui. 

Durante a realização desta pesquisa percebemos que alguns aspectos 

precisam ser modificados. Quando buscamos informações a cerca da quantidade de 

alunos deficientes visuais na Diretoria de Ensino da Região de Araçatuba-SP, 

ficamos indignadas em ver a pouca quantidade desse público que frequenta a 

escola regular. A princípio, percebemos que a família priva a crianças deficientes 

visuais dos prazeres da vida, como foi o caso da Juliana. Ela nasceu cega e a 
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família a privou de ter uma infância como deve ser vivida, de brincar com crianças 

videntes e frequentar a escola regularmente. 

‘Esconder’ um deficiente visual da vida não promove o desenvolvimento pleno 

dele. Quando chegamos a escola para convidar os alunos deficientes visuais para 

participarem, eles não hesitaram em participar da nossa pesquisa. E depois que 

realizamos o jogo Juliana pediu que voltássemos outros dias porque ela havia 

gostado muito e queria participar mais. Percebemos a exaltação dos alunos quando 

eles recebiam aplausos por terem acertado a resposta da tarefa, é nesse momento 

que percebemos que eles se sentem excluídos. E quando surgem pessoas com 

inovações, jogos, brincadeiras que os auxiliam na aprendizagem e são diferenciadas 

da rotina de sala de aula; eles se sentem mais entusiasmados. 

E, este não é o fim de um trabalho, mas o início de outros estudos está por vir 

e que possamos levar até esse público propostas de aprendizagem que os 

estimulem em sala de aula e favoreçam uma interação entre os deficientes visuais e 

videntes. 
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ANEXOS 



 

 

Questões inseridas no Speech Table 

Bolo de chocolate 

Questão 1: Para preparar um bolo de chocolate eu preciso de quatro colheres 

de chocolate para servir oito pessoas. Quantas colheres de chocolate eu preciso 

para servir dezesseis pessoas?  

Questão 2: Para preparar um bolo de chocolate eu preciso de quatro colheres 

de chocolate para servir oito pessoas. Quantas pessoas comerão o bolo se tenho 

apenas duas colheres de chocolate? 

Questão 3: Utilizei quatro colheres de chocolate para fazer um bolo de 

chocolate que serve oito pessoas. Qual conta devo fazer para saber quantas 

colheres de chocolate preciso para fazer um bolo que sirva dezesseis pessoas? 

Questão 4: Utilizando quatro colheres de chocolate eu consigo servir bolo de 

chocolate para até oito pessoas. Se eu só tenho duas colheres de chocolate, qual 

conta eu devo fazer para saber quantas pessoas poderei servir o bolo?  

 

Torta de Limão 

Questão 1: A receita de torta de limão diz que preciso de dois limões e quatro 

copos de água, mas eu quero utilizar quatro limões. Quantos copos de água eu 

preciso? 

Questão 2: Na receita de torta de limão eu preciso de dois limões e quatro 

copos de água. Quero usar apenas dois copos de água. Quantos limões eu preciso? 

Questão 3: Para fazer uma torta de limão eu preciso de dois limões e quatro 

copos de água. Utilizando quatro limões, qual conta devo fazer para descobrir a 

quantidade de copos de água? 



 

 

Questão 4: Uma torta de limão precisa de dois limões e quatro copos de 

água. Mas quero utilizar apenas dois copos de água. Qual conta devo fazer para 

descobrir a quantidade de limões que eu preciso? 

 

Sorvete 

Questão 1: Para preparar um sorvete eu preciso de quatro embalagens de 

sorvete e um litro de leite. Gostaria de fazer menos sorvete e utilizar duas 

embalagens de sorvete. Quantos litros de leite devo utilizar? 

Questão 2: Para preparar um sorvete eu preciso de quatro embalagens de 

sorvete e um litro de leite. Mas utilizando meio litro de leite, quantas embalagens de 

sorvete devo usar? 

Questão 3: Para fazer um sorvete eu preciso de quatro embalagens de 

sorvete e um litro de leite. Irei utilizar duas embalagens de sorvete. Qual conta devo 

fazer para descobrir a quantidade de leite necessária? 

Questão 4: Para fazer um sorvete eu preciso de quatro embalagens de 

sorvete e um litro de leite. Irei utilizar dois litros de leite. Qual conta devo fazer para 

descobrir a quantidade de embalagens necessárias? 

 

Arroz 

Questão 1: Minha mãe cozinha arroz e utiliza quatro xícaras de arroz e oito 

xícaras de água. Se minha mãe cozinhar oito xícaras de arroz, quantas xícaras de 

água ela irá precisar? 

Questão 2: Minha mãe cozinha arroz e usa quatro xícaras de arroz e oito 

xícaras de água. Se ela usar quatro xícaras de água, quantas xícaras de arroz ela 

utilizará? 



 

 

Questão 3: Minha mãe cozinha quatro xícaras de arroz com oito xícaras de 

água. Mas hoje ela irá cozinhar oito xícaras de arroz. Qual conta ela deve fazer para 

saber quantas xícaras de água ela irá precisar para cozinhar o arroz? 

Questão 4: Minha mãe cozinha quatro xícaras de arroz com oito xícaras de 

água. Hoje ela utilizará quatro xícaras de água. Qual conta ela deve fazer para 

descobrir quantas xícaras de arroz precisa utilizar? 

 

Construção de uma casa 

Questão 1: Para construir cinquenta metros quadrados de uma parede um 

pedreiro precisa de cento e cinquenta tijolos. Quantos tijolos o pedreiro precisa para 

construir uma parede com cento e cinquenta metros quadrados? 

Questão 2: Para construir cinquenta metros quadrados de uma parede um 

pedreiro precisa de cento e cinquenta tijolos. Quantos metros quadrados ele irá 

construir com apenas setenta e cinco tijolos? 

Questão 3: Um pedreiro construiu uma parede com cinquenta metros 

quadrados utilizando cento e cinquenta tijolos. Ele precisa construir uma parede com 

cento e cinquenta metros quadrados, qual conta ele deve fazer para descobrir a 

quantidade de tijolos necessários para construir essa nova parede? 

Questão 4: Um pedreiro construiu uma parede com cinquenta metros 

quadrados utilizando cento e cinquenta tijolos. Para continuar a construção ele tem 

apenas setenta e cinco tijolos, qual conta ele deve fazer para saber quantos metros 

quadrados ele pode construir com essa quantidade de tijolos? 

 

Pá de areia e pá de terra 



 

 

Questão 1: Misturamos areia e terra para encher vasos de flores. Precisamos 

de duas pás de areia e três pás de terra para encher os vasos de flores. Quantas 

pás de terra precisamos quando colocamos quatro pás de areia? 

Questão 2: A mistura de duas pás de areia e três pás de terra é feita para 

encher vasos de flores. Utilizamos uma pá e meia de terra, quantas pás de areia 

iremos precisar para encher o vaso de flores? 

Questão 3: Misturamos duas pás de areia e três pás de terra para encher um 

vaso de flores. Se misturássemos quatro pás de areia, qual conta deveria fazer para 

descobrir quantas pás de terra seriam necessárias? 

Questão 4: Misturamos duas pás de areia e três pás de terra para encher um 

vaso de flores. Se misturássemos uma pá e meia de terra, qual conta deveria fazer 

para descobrir quantas pás de areia seriam necessárias? 

 

Mesa 

Questão 1: Em uma mesa com seis metros de comprimento podem se sentar 

apenas três pessoas. Quantas pessoas poderão se sentar em uma mesa com doze 

metros de comprimento? 

Questão 2: Em uma mesa com seis metros de comprimento podem se sentar 

apenas três pessoas. Quantos metros deverá ter uma mesa que acomode apenas 

duas pessoas sentadas? 

Questão 3: Uma mesa com seis metros de comprimento podem se sentar 

apenas três pessoas. Se a mesa tivesse doze metros de comprimento, qual conta eu 

deveria fazer para descobrir quantas pessoas poderiam se sentar? 

Questão 4: Uma mesa com seis metros de comprimento podem se sentar 

apenas três pessoas. Se apenas duas pessoas quisessem se sentar ao redor dessa 

mesa, qual conta deveria fazer para descobrir o comprimento? 



 

 

 

Maçã 

Questão 1: Fui ao mercado com meu papai e compramos oito maçãs e meu 

papai pagou por elas o valor de quatro reais. Quanto meu papai pagaria se tivesse 

comprado vinte e quatro maçãs? 

Questão 2: Fui ao mercado com meu papai e compramos oito maçãs e meu 

papai pagou quatro reais por elas. Quantas maçãs poderíamos ter comprado com 

apenas quatro reais? 

Questão 3: Fui ao mercado com meu pai e compramos oito maçãs por quatro 

reais. Ao invés de termos comprado oito maçãs e tivéssemos comprado vinte e 

quatro maçãs. Qual conta deveríamos fazer para descobrir o valor a ser pago pelas 

vinte e quatro maçãs? 

Questão 4: Fui ao mercado com meu pai e compramos oito maçãs e pagamos 

quatro reais nessas maçãs. Se tivéssemos apenas quatro reais para comprar, qual 

conta deveríamos fazer para descobrir quantas maçãs poderíamos comprar com 

apenas quatro reais? 

 

Pera 

Questão 1: Fui a feira com minha mãe e compramos duas peras. Minha mãe 

pagou três reais por elas. Se minha mãe tivesse comprado quatro peras, quantos 

reais ela iria gastar? 

Questão 2: Fui a feira com minha mãe e  compramos duas peras, minha mãe 

pagou três reais pelas peras. Se minha mãe tivesse apenas um real e cinqüenta 

centavos quantas peras ela poderia comprar? 



 

 

Questão 3: Fui a feira com minha mãe e compramos duas peras e pagamos 

três reais por essas peras. Se minha mãe tivesse decido comprar quatro peras, qual 

conta ela deveria fazer para descobrir o valor a ser pago pelas quatro peras? 

Questão 4: Fui a feira com minha mãe e compramos duas peras e pagamos 

três reais por elas. Se minha mãe tivesse apenas um real e cinqüenta centavos, qual 

conta ela deveria fazer para descobrir quantas peras ela poderia comprar com esse 

dinheiro? 

 

Pedalar 

Questão 1: Comecei a fazer exercícios físicos e melhorei minha alimentação. 

O médico recomendou que eu andasse de bicicleta uma hora por dia, totalizando 

vinte km. Mas, alguns dias na semana eu pedalo duas horas. Quantos quilômetros 

eu pedalo em duas horas? 

Questão 2: Comecei a fazer exercícios físicos e melhorei minha alimentação. 

O médico recomendou que eu andasse de bicicleta uma hora por dia, totalizando 

vinte km. Mas, hoje eu pedalei apenas dez km, quanto tempo fiquei andando de 

bicicleta? 

Questão 3: Mudei meus hábitos alimentares e comecei a andar de bicicleta. O 

médico recomendou que eu pedalasse uma hora por dia, totalizando vinte km. Hoje 

eu estava com disposição e consegui pedalar por duas horas seguidas. Qual conta 

devo fazer para descobrir quantos quilômetros eu pedalei hoje? 

Questão 4: Mudei meus hábitos alimentares e comecei a andar de bicicleta. O 

médico recomendou que eu pedalasse uma hora por dia, totalizando vinte km. Hoje 

eu pedalei dez km e não contei o tempo. Qual conta devo fazer para descobrir 

quanto tempo eu fiquei pedalando? 

 



 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Eu,__________________________________________________________, 

RG ____________________, diretor da Escola 

______________________________, venho por meio desta autorizar a realização, 

neste estabelecimento de ensino, da pesquisa da mestranda Natália Taíse de 

Souza, RA 121656519, intitulada “A utilização de uma ferramenta sonora por alunos 

cegos e videntes para realização de atividades que envolvam conteúdo matemático 

razão e proporção”, sob a orientação da Profa. Dra. Solange Hassan Ahmad Ali 

Fernandes, do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da 

Universidade Bandeirante de São Paulo – UNIBAN BRASIL. 

Declaro estar ciente de que para esta pesquisa será feita coleta de dados 

com alunos da referida escola, o material coletado será de uso exclusivo do projeto 

de pesquisa e os participantes terão seus nomes trocados por pseudônimos 

mantendo em sigilo a identidade dos sujeitos. Além disso, não será feita menção ao 

nome da Escola, sendo usado um nome fictício de modo a preservar a identidade 

institucional. 

  

Atenciosamente,  

 

Araçatuba/SP, ______________________ 

 

      ______________________________ 

      Nome do diretor  

(carimbo do diretor ou da escola) 



 

 

AUTORIZAÇÂO DO USO DAS IMAGENS 

 

Declaro meu consentimento para a veiculação de minha imagem para fins de 
divulgação científica, nas condições do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO, que foram lidas para mim, a respeito do projeto A utilização de uma 
ferramenta sonora por alunos cegos e videntes para a realização de atividades que 
envolvam o conteúdo matemático razão e proporção. 

 

Araçatuba/SP, ___/___/_____ 

 

 

 

Assinatura do sujeito de 

pesquisa/representante legal 

 
Assinatura do Pesquisador 

 

 

_________________________________        ______________________________ 

      Assinatura da testemunha     Assinatura da testemunha  

 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

BANDEIRANTE DE SÃO PAULO - Anhanguera UNIBAN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA RESPONSÁVEIS 
 

Título da Pesquisa: A utilização de uma ferramenta sonora por alunos cegos e 

videntes para a realização de atividades que envolvam o conteúdo matemático 

razão e proporção. 

Nome da Pesquisadora: Natália Taíse de Souza - RG: 46.813.211-9 

Nome da Orientadora: Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes - RG: 13.256.466-X 

Telefones para contato: 18 98122-3282/ 11 99432-4882 

Instituição dos Pesquisadores: Universidade Bandeirante de São Paulo – 

Anhanguera UNIBAN 

Local: UNIBAN Unidade Maria Cândida 

Rua Maria Cândida, 1813.   4º andar. Vila Guilherme. São Paulo-SP.                                                              

 Este documento é um convite ao aluno para participar da pesquisa científica 

no campo da Educação Matemática intitulada A utilização de uma ferramenta sonora 

por alunos cegos e videntes para a realização de atividades que envolvam o 

conteúdo matemático razão e proporção.  

O menor participante da pesquisa realizará atividades de matemática, 

especialmente de razão e proporção. A realização das atividades será registrada por 

gravações em vídeo. Haverá outro documento específico solicitando o seu 

consentimento para o uso de imagens. 

Esta pesquisa só poderá ser realizada com a participação dos alunos, porque 

trata da sua aprendizagem em conteúdos matemáticos de razão e proporção. Você 

tem liberdade para recusar o convite e, ainda, poderá suspender o seu 

consentimento dado para a participação em qualquer etapa da pesquisa. 

O projeto desta investigação visa promover a aprendizagem de razão e 

proporção pelos alunos cegos do Ensino Fundamental, pela utilização de uma 

maquete interativa, de forma a contribuir com a prática pedagógica do ensino de 

Matemática para esses alunos.   



 

 

 Importante informar que sempre que quiser poderá pedir mais informações 

sobre a pesquisa.   

 Não há situações de riscos ou de desconforto na participação desta pesquisa 

e também não traz complicações legais, considerando que a investigação é de 

cunho pedagógico e será realizada no ambiente escolar. Os procedimentos 

adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum 

dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. 

Somente a pesquisadora e a orientadora terão conhecimento dos dados. Os 

resultados dessa pesquisa poderão ser divulgados e publicados pela pesquisadora 

com fins educacionais e no âmbito acadêmico. 

 A participação do menor nesta pesquisa não terá nenhum benefício direto. No 

entanto esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a 

aprendizagem de razão e proporção,  para que se possa contribuir para a melhoria 

do ensino e da aprendizagem da matemática por alunos cegos. O pesquisador se 

compromete em divulgar os resultados obtidos no âmbito educacional.  

 Importante sinalizar que não haverá nenhum tipo de despesa para participar 

desta pesquisa, bem como nada será pago pela participação. 

Tendo em vista os itens acima apresentados 

Eu,_____________________________________________,RG ________________ 

como representante legal do aluno 

__________________________________________, declaro de forma Livre e 

Esclarecida e manifesto meu Consentimento de Participação da Pesquisa A 

utilização de uma ferramenta sonora por alunos cegos e videntes para a realização 

de atividades que envolvam o conteúdo matemático razão e proporção.  

Araçatuba, ______ de ______________ de 2014. 

 

 

___________________________________     ______________________________ 

       Assinatura do Representante Legal 
                  do aluno Participante                               Assinatura da Pesquisadora 


