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RESUMO 

Com essa pesquisa tivemos como objetivo analisar a construção das imagens de 
conceito de números naturais e números racionais de uma aluna cega, enquanto 
participava de atividades de ensino concebidas para possibilitar uma jornada pelos 
Três Mundos de Matemática. Procuramos responder à questão de pesquisa “Quais 
as contribuições dos Três Mundos da Matemática: Corporificado, Simbólico e Formal, 
na construção de uma imagem de conceito para número racional por uma aluna 
cega?”. Para isso elaboramos e aplicamos atividades em dezoito encontros para 
trabalhar com uma aluna de dez anos que tinha deficiência visual e estava matriculada 
no 4º ano de uma escola pública em uma cidade a oeste da Grande São Paulo. As 
atividades foram divididas em duas etapas, a primeira, com doze encontros, para 
trabalharmos com números naturais e a segunda, com cinco encontros com os 
números racionais na forma fracionária. O primeiro encontro foi realizado para 
conhecermos a imagem de conceito que a aluna tinha. Para proporcionar uma jornada 
pelos Três da Mundos da Matemática criamos dois materiais didáticos, a Caixa de 
Operações Matemáticas e a Caixa Sonora de Números Racionais na Forma 
Fracionária. Utilizamos também o Material Dourado e o software Ritmática com 
algumas adaptações para nossa participante. Com a análise dos dados coletados, 
evidenciamos que nossa participante, fazendo uma jornada pelos Mundos da 
Matemática, construiu uma imagem de conceito com já-encontrados dos números 
naturais e racionais na forma fracionária. Desenvolveu proceitos utilizando a fala como 
características do Mundo Simbólico e utilizou peças da Caixa de Operações 
Matemáticas como símbolos matemáticos ao evocar um já-encontrado, a relação de 
um para muitos. Conjecturamos que as atividades e os materiais didáticos criados são 
propícios para uma sala regular tendo alunos de inclusão ou não. 
 

Palavras-chave: Educação Matemática Inclusiva. Três Mundos da Matemática. 

Imagem de Conceito. Materiais Didáticos. Números Racionais na Forma Fracionária. 

Deficiência Visual. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

With this research study we aim at analyzing the construction of the concept images 
of natural numbers and rational numbers of a blind student, while she participated with 
teaching activities conceived to enable a journey through the Three Worlds of 
Mathematic. We pursued the answer for the following research question “What are the 
contributions of the Three Worlds of Mathematic: Embodied, Symbolic and Formal, to 
the construction of a concept image of rational number by a blind student?” For this, 
we elaborated and administered activities during eighteen meetings to work with a ten-
year-old student who had visual deficit and was enrolled in the 4th year of a public 
school in a city on the west side of Grater São Paulo Area. The activities were divided 
in two stages, the first, lasting twelve meetings, we worked with natural numbers, and 
the second, lasting five meetings, we worked with rational numbers in the fractional 
form. The first meeting was structured in a way for us to understand the student’s 
concept image at that stage. To proportionate a journey through the Three Worlds of 
Mathematic we have created two manipulatives, the Mathematical Operations Box and 
the Rational Numbers in the Fractional Form Sound Box. We also used the Base Ten 
Blocks and a software entitled Ritmática which we have adapted for the use of our 
participant. Analysis of collected data evidenced our participant, by going to a journey 
through The Worlds of Mathematic, to built a concept image with met-befores related 
to natural and rational numbers on the fractional form. She have developed procepts 
using the speech as features of the Symbolic World and used pieces of the Mathematic 
Operations Box as mathematical symbols when she evoked as met-before the one to 
many relation. We conjectured that the developed activities and manipulatives are 
adequate for a regular classroom having inclusion students or not. 
 
Keywords: Inclusive Mathematics Education. Three Worlds of Mathematics. Concept 
Image. Manipulatives. Rational Number in Fractional Form. Visual Deficit.  
 

 



 
 

RÉSUMÉ 

Avec cette recherche nous avons cherché à analyser la construction des images de 
concepts de nombres naturels et des nombres rationnels un des étudiants aveugles, 
tout en participant à des activités éducatives conçues pour permettre un voyage par 
les trois mondes de mathématiques. Nous cherchons à répondre à la question de la 
recherche « Quelles sont les contributions des trois mondes de mathématiques: 
incarnées, symboliques et formelles, dans la construction d'une image de concept pour 
nombre rationnel par un étudiant aveugle. » Pour cela, nous développons et 
appliquons des activités dans dix-huit réunions pour travailler avec un étudiant de dix 
ans qui avait une mauvaise vue et a été inscrit à la 4ème année dans une école 
publique dans une ville à l'ouest de São Paulo. Les activités ont été divisées en deux 
étapes, la première avec douze réunions, de travailler avec des nombres naturels et 
la deuxième, avec cinq rencontres avec des nombres rationnels sous forme 
fractionnelle. La première réunion a eu lieu pour comprendre le concept de l'image que 
l'étudiant avait. Fournir un voyage à travers les trois mondes de mathématiques créé 
deux manuels, la trésorerie des opérations mathématiques et la zone des nombres 
rationnels Sonoran dans Fractional formulaire. Nous utilisons aussi le matériel et le 
logiciel d'or Ritmática avec quelques ajustements à notre participant. Avec l'analyse 
des données recueillies, nous avons montré que notre participant, faire un voyage à 
travers le monde des mathématiques, construit une image concept avec des nombres 
naturels et rationnels déjà trouvés sous forme fractionnelle. Proceitos développé en 
utilisant la parole comme caractéristiques du monde symbolique et les pièces utilisées 
de la boîte mathématiques comme des symboles mathématiques pour évoquer un 
déjà trouvé, la relation d'un à plusieurs. On conjecture que les activités et le matériel 
didactique créés sont propices à une chambre régulière avec les élèves à inclure ou 
non. 
 
Mots-clés: mathématiques éducation inclusive. Trois mondes de mathématiques. 

image Concept. Matériel didactique. Les nombres rationnels sous forme de fraction. 

La déficience visuelle.
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Introdução 

O interesse por essa pesquisa nasceu com a conclusão da dissertação de meu 

mestrado. Após fracionária à luz verificarmos as dificuldades, tais como erro na dupla 

contagem, formação do número racional, numerador e denominador, equívocos na 

multiplicação envolvendo tal número, equivalência, entre outros, apresentadas por um 

grupo de quarenta e um alunos, matriculados no 6º ano do Ensino Fundamental, 

participantes da pesquisa, surgiu a motivação para elaborarmos intervenções 

baseadas em resultados de pesquisas empíricas e em fundamentação teórica a fim 

de sanar tais dificuldades, que serão discutidas na revisão de literatura. 

Em nossa pesquisa anterior, “Uma Jornada por Diferentes Mundos da 

Matemática Investigando os Números Racionais na Forma Fracionária” (FREIRE, 

2011), tivemos como um dos objetivos entender o desenvolvimento do conceito do 

número racional da forma da teoria “Os Três Mundos da Matemática” (TALL, 2004). 

Nessa pesquisa, para a coleta de dados, elaboramos um questionário que foi aplicado 

em dois momentos, antes e depois de os alunos aprenderem com um professor de 

Matemática o conteúdo de números racionais na forma fracionária, e posteriormente 

analisamos os dados coletados à luz da teoria “Os Três Mundos da Matemática” 

(TALL, 2004a, 2004b, 2013). Uma das nossas conclusões era que essa teoria é 

adequada para nortear a elaboração das intervenções, sendo esta a mesma teoria 

utilizada nesta pesquisa atual. 

Detalharemos a teoria dos Três Mundos da Matemática no Capítulo 1 desse 

trabalho, porém, para entendermos as observações da pesquisa anterior, que 

contribuíram para essa conclusão, faremos, a seguir, uma breve apresentação de 

cada um dos Três Mundos da Matemática e da ideia de imagem de conceito que 

sustenta as premissas sobre o desenvolvimento cognitivo no contexto desses Três 

Mundos da Matemática. 

 

 

 



20 
 

 
 

Os Três Mundos da Matemática 

Essa teoria retrata a existência de pelo menos três diferentes tipos de objetos 

matemáticos: os corporificados, que podem ser manipulados física ou mentalmente; 

os “proceitos” simbólicos que são representados com símbolos matemáticos, como 

números ou equações algébricas; e os conceitos formais, tais como axiomas, 

definições, teoremas. 

Esses três diferentes tipos de objetos matemáticos habitam três diferentes 

Mundos da Matemática: o Mundo Conceitual Corporificado, o Mundo Operacional 

Simbólico e o Mundo Formal Axiomático. Entendemos que é importante que o sujeito 

aprenda números racionais na forma fracionária utilizando exemplos manipuláveis, 

pertencentes ao mundo conceitual corporificado, e continue seu aprendizado 

efetuando ações com símbolos para representar conceitos, que pertencem ao mundo 

operacional simbólico, sempre empregando características do mundo formal 

axiomático, como por exemplos as propriedades das operações matemáticas. 

 

Mundo Conceitual Corporificado 

O Mundo Conceitual Corporificado é o mundo das percepções, ações e reflexões 

sobre objetos, referindo-se a objetos físicos e também a objetos mentais. O sujeito 

não precisa, necessariamente, fazer manipulações físicas no objeto, pois pode 

manipulá-lo em seu pensamento, levantando conjecturas sobre as propriedades dele 

ou a respeito de uma ação sobre ele. Neste mundo, a percepção no corporificado é 

um fator importante, pois, é por meio dela que os conceitos matemáticos são 

percebidos. 

 

Mundo Operacional Simbólico 

O Mundo Operacional Simbólico é o mundo do uso dos símbolos matemáticos. 

O símbolo tem a função de representar as ações e as percepções existentes no 

mundo corporificado. Também no Mundo Simbólico é possível efetuar cálculos 

matemáticos. Nesse mundo, os símbolos são vistos tanto como o conceito que eles 
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representam quanto como o processo, numa dualidade representada por “proceitos” 

(GRAY; TALL, 1994). Enquanto no mundo corporificado o foco está nos objetos e nas 

suas propriedades perceptivas e manipuláveis, no mundo simbólico o foco está mais 

fortemente direcionado aos proceitos e nas representações das operações 

matemáticas. 

 

Mundo Formal Axiomático 

O Mundo Formal Axiomático é formado por definições, teoremas e axiomas que 

são apresentados em linguagem formal. Eles são usados para formar as estruturas 

matemáticas para fazermos deduções e demonstrações. Apesar de este mundo ser 

trabalhado principalmente no ensino superior, a Matemática trabalhada na Educação 

Básica também é repleta de características deste mundo. Por exemplo, ao 

trabalharmos com números racionais na forma fracionária, geralmente ensinamos ao 

aluno que uma figura precisa ser dividida em partes de mesma área e que cada uma 

das n partes em que a figura é dividida representa exatamente 
1

𝑛
 parte da figura. Esta 

é uma definição do subconstruto parte-todo dos números racionais na forma 

fracionária que é uma característica do Mundo Formal. 

Nossas interações com a teoria dos Três Mundos da Matemática durante o 

mestrado nos convenceram que ela poderia servir como fundamentação teórica não 

apenas para caracterizar os significados que os alunos evocam sobre números 

racionais em diferentes momentos da sua trajetória escolar, mas também para auxiliar 

na construção de situações de aprendizagem e intervenções visando contribuir para 

o desenvolvimento matemático dos alunos, possibilitando uma jornada pelos Três 

Mundos da Matemática de modo a facilitar suas apropriações de conceitos e, em 

particular, o conceito de número racional, seja esse desenvolvimento robustos e 

flexíveis.  

Durante o período de amadurecimento dessas ideias, participamos de alguns 

congressos e palestras sobre Educação Matemática. Um congresso e uma palestra, 

nos quais foram discutidos o ensino e a aprendizagem na linha da Educação 

Matemática Inclusiva, nos motivaram a criar essas intervenções com alunos com 
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deficiência visual. Tratam-se do SIPEM V, ocorrido na cidade de Petrópolis/RJ e de 

palestra proferida pela Pesquisadora Lulu Healy no 2º Seminário de Educação da 

Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, ocorrido na cidade de Carapicuíba/SP. 

Motivados pelas considerações apresentadas na palestra, refletimos que as 

interações com o mundo corporificado, e consequentemente, com os outros mundos, 

por uma pessoa que não tem acesso a certo campo sensorial poderiam ser diferentes 

daquelas interações realizadas por sujeitos com todos os sentidos intactos. Nesta 

direção, a pesquisa de Fernandes (2004) aponta que aprendizes cegos utilizam-se de 

outras modalidades sensórias para acessar informações, tais como a audição, a fala 

e o tato, pois, nas atividades propostas naquela pesquisa, os sujeitos aprenderam o 

conteúdo utilizando tais modalidades sensoriais. A pesquisadora também ressalta que 

deve ser feita uma adequação nos materiais utilizados e nos métodos de ensino para 

esse público. 

Aprofundando nossas leituras sobre a aprendizagem matemática de alunos 

cegos, encontramos resultados sugerindo que mesmo com esta adequação, por si só, 

estes alunos podem apresentar dificuldades em compreender conceitos matemáticos, 

e mais: há uma tendência de que as dificuldades apresentadas por alunos cegos 

sejam as mesmas apresentadas por alunos videntes (FERNANDES, 2004, p. 215; 

SEVERINO, 2011, p. 46). Conjeturamos que pelo menos algumas dessas dificuldades 

poderiam ser sanadas ou até evitadas no contexto de situações de aprendizagem 

cujas estruturas são informadas pela teoria dos Três Mundos da Matemática.  

A partir dessa conjectura iniciou-se o processo de formulação das propostas 

dessa tese. A primeira proposta é de desenvolver materiais didáticos que pudessem 

ser utilizados tanto por indivíduos cegos como por videntes e esses incorporando o 

seu uso em atividades criadas a partir de dois princípios. O design das atividades 

deveria ser (1) baseado em evidências vindas de pesquisas sobre os desafios 

associados à aprendizagem dos conceitos em questão e (2) informado pelos 

pressupostos da teoria dos Três Mundos da Matemática.  

Enquanto refletíamos a respeito de nosso projeto de pesquisa, ponderando 

sobre os resultados das pesquisas estudadas, criamos um provável participante, para 

isso idealizamos um aluno cego, que já teria uma imagem de conceito para os 
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números racionais na forma fracionária pronta, ou seja, já estava preparado para 

aprender os subconstrutos dos números racionais na forma fracionária.  

Pesquisas como as de Fernandes (2004) e Severino (2011) apontam que deve 

ser feita uma adequação ao método de ensino para esse público, assim, entendemos 

que as características do Mundo Corporificado têm um papel fundamental na 

construção de imagens de conceito e na introdução do Mundo Simbólico. Para isso, 

as imagens associadas ao Mundo Corporificado não podem ser suprimidas, mas 

revisitadas de tal forma que se conectem com os procedimentos presentes no Mundo 

Simbólico. Vale salientar que isso se torna ainda mais necessário quando o indivíduo 

não tem acesso ao campo visual. 

A aprendizagem dos conceitos relacionados aos números racionais na forma 

fracionária é importante para o sujeito, pois, entre outras necessidades, trabalhar 

algumas quantidades não é possível sem a presença de tal número. Neste contexto, 

temos como objetivo verificar a possibilidade de analisar o desenvolvimento cognitivo 

de um aluno com deficiência visual ao se deparar com um ensino norteado pelos Três 

Mundos da Matemática, teoria que usamos neste trabalho.  

Com isso em mente, pudemos elaborar pré-atividades e pensar em materiais 

didáticos que pudessem ser utilizados tanto para alunos cegos quanto para alunos 

videntes. Vale salientar que as atividades não contêm nenhum apelo visual, já que os 

eventuais participantes da pesquisa não enxergam com os olhos. 

Após termos contato com a participante de nossa pesquisa, nosso trabalho 

sofreu algumas mudanças, já que a sua trajetória escolar não correspondeu a dos 

alunos videntes que participaram da pesquisa anterior, de mestrado. Mais 

especificamente, nossa participante não tinha os conhecimentos que tínhamos 

pensados que nosso participante hipotético teria sobre números inteiros ao 

elaborarmos as atividades. Em vista disso, tivemos que repensar nossa estratégia 

para iniciarmos as intervenções. Lembrando que a ideia original era criar intervenções 

para somente trabalhar os subconstrutos do número racional na forma fracionária, 

com essa participante tivemos que iniciar as intervenções desde a contagem até os 

números racionais. 
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Assim sendo, o objetivo dessa pesquisa é analisar a construção das imagens 

de conceitos de números naturais e números racionais de uma aluna cega, enquanto 

participava de atividades de ensino concebidas para possibilitar uma jornada pelos 

Três Mundos da Matemática, procurando responder à questão: “Quais as 

contribuições dos Três Mundos da Matemática: Corporificado, Simbólico e Formal, na 

construção de uma imagem de conceito para número racional por uma aluna cega?”. 

No Capítulo I, trazemos a Fundamentação Teórica que utilizamos para a 

elaboração das atividades, dos materiais didáticos e para a análise dos dados 

coletados. Também trazemos a classificação dos números racionais na forma 

fracionária, em subconstrutos, desenvolvido por Behr et al. (1983) e a relação de cada 

subconstruto com os Três Mundos da Matemática. 

No Capítulo II, apresentamos a Revisão de Literatura focando em: (1) 

aprendizagem de alunos com deficiência visual; (2) aprendizagem do número racional 

na forma fracionária; (3) uso de materiais didáticos para o ensino. 

No Capítulo III, apresentamos os materiais didáticos utilizados nos encontros 

com nossa participante de pesquisa e as estratégias que utilizamos para a coleta de 

uma forma geral. 

No Capítulo IV, apresentamos nossa participante de pesquisa e o primeiro 

encontro juntamente a sua análise. 

No capítulo V, apresentamos os dados coletados nos encontros de número dois 

ao treze, nos quais foram trabalhadas as operações e atividades envolvendo os 

números naturais. Nesse capítulo também trazemos a análise dos dados coletados 

nesses encontros. 

No capítulo VI, trazemos os dados coletados nos encontros destinados aos 

números racionais na forma fracionária bem como a análise desses dados. 
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                                                                                                    Capítulo I 

Fundamentação Teórica  

O objetivo inicial dessa nossa pesquisa foi investigar como ensinar o conceito 

de número racional para um aluno com deficiência visual. Entretanto, quando 

começamos a refletir sobre esta questão, percebemos que para planejar atividades 

que poderiam auxiliar na construção de um conceito em matemática, precisamos 

entender os processos envolvidos nesta construção. Nesta direção, optamos por 

utilizar como fundamentação teórica a teoria elaborada por David Tall (2004a, 2004b, 

2013), intitulada “Os Três Mundos da Matemática”, que apresentamos neste capítulo. 

Esta teoria guiou tanto a elaboração do conjunto de atividades quanto a análise dos 

dados coletados com a aplicação das atividades.  

Além de utilizarmos uma teoria de aprendizagem matemática, julgamos 

necessário também considerar os desafios associados à compreensão do conceito de 

número racional e, para tanto, apresentamos a classificação dos números racionais 

na forma fracionária elaborada por Behr et al. (1983). Escolhemos essa classificação 

após estudos e reflexões sobre outras classificações (por exemplo, KIEREN, 1976; 

1988, NUNES et al. 2008 e ROMANATTO, 1997), por entendermos que, com ela, 

ficam mais evidentes as características dos Três Mundos da Matemática que 

procuramos, e, para a análise dos dados a serem coletados, as características 

descritas em cada subconstruto na classificação escolhida foram as mais apropriadas 

para nossa pesquisa. 

Além disso, retomamos em maior detalhe as características de cada um dos 

Mundos da Matemática presentes em cada subconstruto, ou seja, a relação entre os 

Mundos Conceitual Corporificado, Operacional Simbólico e Formal Axiomático e suas 

intersecções com os subconstrutos parte-todo, medida, razão, operador e quociente. 

 

Os Três Mundos da Matemática 

Nessa seção apresentaremos os Três Mundos da Matemática. Tall (2013) 

considerou o desenvolvimento do pensamento cognitivo sobre Matemática em três 

mundos, os quais nomeou: Mundo Conceitual Corporificado, Mundo Operacional 
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Simbólico e Mundo Formal Axiomático. Na Figura 1, apresentamos um esquema no 

qual Tall (2013) exibe os Três Mundos da Matemática e suas intersecções. 

No diagrama apresentado na Figura 1, que será detalhado nas seções que se 

seguem, retomamos os Três Mundos da Matemática: Mundo Conceitual 

Corporificado, Mundo Operacional Simbólico e Mundo Formal Axiomático; 

considerando explicitamente os mundo em suas intersecções: Corporificado 

Simbólico, Corporificado Formal, Simbólico Formal e Demonstração combinando 

Corporificado e Simbolismo; e uma divisão em três fases na evolução cognitiva: 

Matemática Prática, Matemática Teórica e Matemática Formal. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Esse quadro teórico retrata a existência de pelo menos três diferentes tipos de 

objetos matemáticos: corporificações, sendo objetos matemáticos que podem ser 

manipulados física ou mentalmente; simbolismos, sendo o uso de símbolos 

matemáticos para a representação de conceitos matemáticos; e os conceitos 

axiomáticos para o desenvolvimento da Matemática formal (LIMA, 2007).  

O quadro também pode explicar como se dá o aprendizado da Matemática, já 

que, vale salientar, o indivíduo pode realizar sua jornada pelos Três Mundos da 

Matemática cada vez que aprende um novo conteúdo, e que cada indivíduo pode fazer 

essa jornada de forma diferente. 

Figura 1: Diagrama adaptado de (TALL 2013, p. 1-14, tradução nossa) 
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A seta verde desenhada à direita do diagrama, uma adaptação nossa, 

simboliza o papel do professor no ensino dos conteúdos matemáticos. Para o melhor 

aprendizado de conteúdos matemáticos, acreditamos que o docente traz 

características do Mundo Formal Axiomático e do Mundo Operacional Simbólico 

mesmo quando o aluno está em sua jornada nos Mundos Conceitual Corporificado e 

ou Operacional Simbólico. Podemos citar, como exemplo, a criação de situações para 

que o aluno perceba as propriedades das operações matemáticas manipulando 

objetos e executando procedimentos com símbolos matemáticos. 

 A seguir apresentamos cada um dos Três Mundos da Matemática, 

exemplificando suas características. 

 

Mundo Conceitual Corporificado 

O Mundo Conceitual Corporificado é o mundo das observações, ações e 

reflexões sobre objetos. É característica desse mundo o indivíduo fazer uso dos 

objetos, descrevendo-os, agindo e refletindo sobre eles, física ou mentalmente, pois 

se refere não só a objetos físicos, mas também a experiências mentais. O sujeito não 

precisa, necessariamente, fazer manipulações físicas em um objeto, pois pode 

manipulá-lo em seu pensamento, levantando conjecturas sobre suas propriedades ou 

a respeito de uma ação sobre ele, aprendendo, assim, sobre o conceito matemático.  

Características do Mundo Conceitual Corporificado estão presentes ao 

tratarmos os números racionais na forma fracionária, com a divisão de uma figura 

geométrica plana em partes de mesma área e destacando algumas delas, como 

apresentado na Figura 2. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Também podemos exemplificar a operação de adição, conforme apresentado 

na Figura 3. Pensemos em um aluno juntando duas quantidades de peças, as 

parcelas, para obter a soma. 

Figura 2: Figura geométrica plana dividida em partes de mesma área 
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Figura 3: Junção dos elementos de dois conjuntos 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Com essa ação de juntar as peças, o indivíduo utiliza características do Mundo 

Corporificado para efetuar a operação de adição, chegando à soma. 

 

Mundo Operacional Simbólico 

O Mundo Operacional Simbólico é o mundo do uso dos símbolos matemáticos. 

A necessidade do uso dos símbolos dá-se pela capacidade que eles têm de compactar 

informações. Por exemplo, devido à elevada quantidade de divisões que um objeto 

teria que apresentar, seria difícil representar no Mundo Conceitual Corporificado, 

utilizando objetos, o número que, no Mundo Operacional Simbólico, pode ser 

representado verbalmente: três sobre três mil duzentos e cinquenta e seis avos, ou 

numericamente, usando a representação indo-arábica 
3

3256
. Os símbolos matemáticos 

representam ações e percepções existentes no mundo corporificado. Também, devido 

a essa compactação, é com o uso de características do Mundo Simbólico que se pode 

efetuar quaisquer cálculos matemáticos.  

Uma característica do Mundo Operacional Simbólico no campo dos números 

racionais na forma fracionária é a própria forma  
𝑎

𝑏
, sendo “a” a quantidade de partes 

destacadas de um objeto ou de um conjunto de objetos, e “b” o número total de partes 

em que o objeto foi dividido ou a quantidade total de objetos no conjunto. Também é 

uma característica desse mundo as operações envolvendo tais números. Com o uso 

de símbolos, conseguimos efetuar operações matemáticas como  
1

3
+

2

5
  ,

2

7
−

5

8
 ,  dentre 

outras. 
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Além do indivíduo compreender um conceito com as manipulações no Mundo 

Conceitual Corporificado, é importante compreender um ou mais procedimentos 

operacionais que permitem a ele fazer um cálculo específico, isso para facilitar alguns 

procedimentos de resolução. A repetição de algum desses procedimentos leva o 

indivíduo a fazê-lo de uma forma automática, entendendo-o como um todo, não 

precisando, assim, observar o passo anterior para seguir, tornando-o um “processo”. 

A compreensão de um conceito e o uso de processos de resolução nos trazem o 

entendimento do cálculo matemático. Então, o amálgama desse conceito com o 

processo nos dá uma dualidade que foi definida por Gray e Tall (1994) como um 

“Proceito”, tal como pode ser exemplificado: 

À medida que a criança relaciona várias maneiras de calcular o mesmo 
resultado, símbolos diferentes, tais como 7 + 3; 3 + 7; 13-3 podem, então, ser 
reconsiderados como sendo maneiras diferentes de escrever o mesmo 
proceito. O proceito aqui é o número 10 e todas as outras maneiras possíveis 
que um indivíduo pensa sobre ele para manipulá-lo flexivelmente em 
aritmética. Com o tempo ele cresce em riqueza para abranger muitas outras 
conexões, tais como 5 × 2, 20 ÷ 2, 5 + 4 + 3 - 2, (-5) × (-2) (...) 

        (TALL, 2013, p. 13-14, tradução nossa) 

 Nesse exemplo, Tall (2013) considera que a compreensão de representar de 

várias maneiras um número através de operações matemáticas é um proceito. 

Entendemos que, quando fazemos uso de símbolos matemáticos, tanto na 

forma escrita quanto na falada, trabalhamos com características do Mundo 

Operacional Simbólico, pois é possível efetuar os procedimentos de resolução das 

operações matemáticas manipulando mentalmente esses símbolos matemáticos.  

Vale salientar que isso para um indivíduo com deficiência visual é de extrema 

importância, já que outros sentidos, que não sejam o da visão, podem ser explorados 

para a aprendizagem, em especial o da fala. 

 

Mundo Formal Axiomático 

O Mundo Formal Axiomático é baseado em linguagem formal, em definições 

formais e axiomas, que são usados para formar as estruturas matemáticas, fazer 

deduções e demonstrações. Apesar de este mundo, em sua totalidade, ser trabalhado 

principalmente no ensino superior, o aluno da educação básica se depara com 
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algumas de suas características quando aprende e faz uso de demonstrações, 

teoremas, propriedades para demonstrar e compreender os teoremas, propriedades 

das operações matemáticas, entre outros. 

Salientamos que, da mesma forma que no Mundo Operacional Simbólico, 

também entendemos que, ao expressarmos verbalmente características do Mundo 

Formal Axiomático, trabalhamos com as características desse mundo, já que é 

possível manipular mentalmente os símbolos matemáticos e os objetos corporificados 

chegando a conjecturas, como por exemplo, a compreensão de propriedades como a 

comutativa da operação de adição. 

Podemos citar como exemplo de características do Mundo Formal Axiomático 

para os números racionais na forma fracionária a própria definição apresentada aos 

alunos ainda no ensino fundamental, Q = {
a

b
| a, b ∈ ℕ e b ≠ 0}. Traços do Mundo 

Formal Axiomático também aparecem quando é apresentado ao aluno qualquer um 

dos subconstrutos, que serão detalhados ainda neste capítulo. Essas características 

emergem, por exemplo, nas situações em que há a generalização, tal como, na 

apresentação da escrita da forma 
𝑎

𝑏
 , e a generalização de que “a” representa o número 

de partes destacadas e “b” o número em que o todo foi particionado, e também quando 

se define que as partes divididas devem ser equivalentes, isto é, de mesma área. 

A partir desse momento nos referiremos ao Mundo Conceitual Corporificado, 

Mundo Operacional Simbólico e ao Mundo Formal Axiomático como Mundo 

Corporificado, Mundo Simbólico e Mundo Formal respectivamente. 

 

As Intersecções entre os Três Mundos da Matemática 

Muitas vezes trabalhamos simultaneamente com características de dois ou dos 

Três Mundos da Matemática, e entendemos que isso é necessário para uma evolução 

cognitiva do indivíduo em relação ao conteúdo abordado, pois assim pode-se chegar 

a conjecturas sobre o objeto matemático. Nesse sentido, a seguir, descrevemos as 

intersecções corporificado simbólico, corporificado formal, simbólico formal e 

demonstração combinando corporificação e simbolismo. 
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Corporificado Simbólico 

Na Figura 4, destacada do esquema presente na Figura 1  que está na página 

26, apresentamos a intersecção entre os Mundos Corporificado e Simbólico, 

denominada Corporificado Simbólico. 

Figura 4: Intersecção entre os Mundos Corporificado e Simbólico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

De acordo com Tall (2013), essa pode ser a primeira evolução que o indivíduo 

passa após iniciar o aprendizado de um conceito a partir da manipulação física ou 

mental de objetos, característica do Mundo Corporificado, na medida em que começa 

a relacionar conhecimentos construídos com símbolos matemáticos nesse momento, 

uma transição para o uso de símbolos matemáticos. 

Na Figura 5 procuramos exemplificar a intersecção corporificado simbólico 

trazendo uma operação de adição, utilizando características dos mundos corporificado 

(as figuras) e simbólico  (os números e os sinais da operação de adição e da 

igualdade).   

          Figura 5: Exemplo da intersecção corporificado simbólico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Podemos conjecturar que é possível que o sujeito esteja utilizando a figura para 

resolver a operação matemática indicada, ou seja, manipulando os objetos 

perceptivos para efetuar as operações matemáticas. Porém, apresenta os símbolos 

matemáticos quando da apresentação do resultado, então usa características de dois 

mundos. Logo, nesse momento trabalha utilizando características da intersecção 

Corporificado Simbólico.  

 

Corporificado Formal  

Acreditamos que, para o aprendizado de um conteúdo matemático, faz-se 

necessário que algumas características formais sejam introduzidas enquanto o sujeito 

aprende o conceito a partir de características do mundo corporificado. Ao desenvolver 

essas características, ele pode fazer generalizações percebendo semelhanças, e 

fazer a relação entre elas e as do Mundo Formal, conforme apresentado na Figura 6. 

Figura 6: Intersecção entre os Mundos Corporificado e Formal 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Na Figura 7, apresentamos uma possível manipulação de objetos para ser 

introduzida a ideia da propriedade comutativa da operação de adição, isto é, consiste 

em mostrar fisicamente que a ordem das parcelas não altera a soma. Para isso 

apresentamos do lado esquerdo da figura a junção de 5 plaquinhas com 3 plaquinhas 

e do lado direito da figura a junção de 3 plaquinhas com 5 plaquinhas resultando na 

mesma soma, ou seja, 8 plaquinhas. 
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Figura 7: manipulação de objetos para apresentação de propriedade da adição 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Entendemos que o indivíduo que apresentar figuras da forma como foi 

representado poderá ter notado que as parcelas são apresentadas e não se altera o 

resultado final da operação de adição, trabalhando, assim, na intersecção 

corporificado formal. 

 

Simbólico Formal 

 Também existem situações nas quais utilizamos características dos Mundos 

Simbólico e Formal, conforme apesentado na Figura 8. 

Figura 8: Intersecção entre os Mundos Simbólico e Formal 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Ao trabalharmos com símbolos matemáticos, fazemos representações, 

efetuamos operações, nos cercamos de várias características formais, entre elas as 

propriedades das operações matemáticas. 

Exemplos: 
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a) 
1

4
 +

2

4
=

3

4
 

b) 
2

4
 +

1

4
=

3

4
 

c) 
1

3
 + 0 =

1

3
 

d) 0 +
1

3
=

1

3
 

Nos exemplos, são exploradas duas propriedades da operação de adição. Em 

a) e b) a propriedade comutativa, estabelece que a ordem das parcelas não altera a 

soma, ou seja, 
𝟏

𝟒
 +

𝟐

𝟒
=

𝟐

𝟒
+

𝟏

𝟒
 . Nos itens c) e d), é exibida a propriedade do elemento 

neutro, que mostra que a soma de qualquer número com o número zero, elemento 

neutro da adição, não altera o valor desse número. 

 

Demonstração Combinando Corporificação e Simbolismo 

 Em algumas situações podemos combinar características dos Três Mundos da 

Matemática, Corporificado, Simbólico e Formal, Figura 9, para uma demonstração. 

Figura 9: Intersecção entre os Mundos Corporificado, Simbólico e Formal 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Em algumas demonstrações, nas quais predomina a característica formal, nos 

valemos do uso de características corporificadas, como exemplos, figuras e/ou 

objetos, e de características simbólicas, como a manipulação de figuras geométricas 

para demonstrar um teorema. Na Figura 10, trazemos como exemplo a demonstração 
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do Teorema de Gauss, “soma de n termos de uma PA”, apresentado por Tall (2013, 

p. 198). 

Figura 10: Exemplo de intersecção de Demonstração Combinando Corporificação e Simbolismo  

 

Fonte: (TALL, 2013, p. 198. Tradução nossa) 

No exemplo apresentado, são utilizadas características dos Três Mundos da 

Matemática, Corporificado, Simbólico e Formal, para a demonstração do Teorema de 

Gauss. 

Na próxima seção apresentamos a evolução cognitiva em três fases 

apresentada em (TALL, 2013). 

 

 

Três estágios de Desenvolvimento Cognitivo 

Na organização dos Três Mundos da Matemática, Tall (2013) elaborou uma 

divisão em três estágios de desenvolvimento com o intuito de explicar a evolução 

relacionada à aprendizagem da Matemática. Esses estágios foram intitulados 
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Matemática Prática, Matemática Teórica e Matemática Formal. Nessa seção, 

procuramos apresentar cada uma delas. 

 

Matemática Prática  

No estágio da Matemática Prática, mostramos a manipulação de objetos e os 

procedimentos das operações com símbolos aritméticos. Esse estágio envolve o 

indivíduo efetuar as operações básicas da Matemática, como adição, subtração, 

multiplicação e divisão, e perceber algumas generalizações pertencentes a essas 

operações, conforme apresentado na Figura 11. 

Figura 11: Estágio da Matemática Prática 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Matemática Teórica 

 Na Matemática Teórica trabalhamos com as intersecções entre os mundos: 

Corporificado e Formal, Simbólico e Formal e Corporificado, Simbólico e Formal, 

conforme apresentado na Figura 12. 

Figura 12: Estágio Matemática Teórica 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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No estágio da Matemática Teórica, o indivíduo pode apresentar a habilidade de 

ir além de uma percepção de comportamento, como por exemplo perceber a 

propriedade comutativa. Apresentará competência de representar algebricamente tal 

propriedade formal da adição, 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎. Outro exemplo a percepção da 

propriedade associativa, (𝑎 + 𝑏) + 𝑐 =  𝑎 + (𝑏 + 𝑐).  

 

Matemática Formal  

No estágio da Matemática Formal, trazemos o entendimento e a habilidade de 

aplicação e manipulação do formalismo matemático, como por exemplo a teoria dos 

conjuntos, os axiomas e teoremas, apresentado na Figura 13. 

Figura 13: Estágio Matemática Teórica 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Esse estágio é estudado mais amplamente somente no ensino superior, porém 

características dele aparecem na Educação Básica quando, por exemplo, 

trabalhamos com as propriedades das operações matemáticas e com alguns 

teoremas como o de Pascal, de Pitágoras, entre outros. 

 

 “Já-encontrados1” e “A-encontrar2” 

Em nossa pesquisa anterior (FREIRE, 2011), notamos que conhecimentos 

pertencentes ao indivíduo, sejam eles vindos do cotidiano ou do ambiente escolar, 

podem interferir no novo aprendizado de qualquer outro conceito, no nosso caso, do 

número racional na forma fracionária. Esses conhecimentos formam estruturas 

mentais, conjuntos de construtos mentais, que têm diferentes características em cada 

um dos mundos da Matemática, e são denominados “já-encontrados” por Tall (2004a). 

                                                           
1 Em inglês: met-befores.  
2 Em inglês: met-after. 

http://www.achando.info/verbos/conjugar/estruturas.html
http://www.achando.info/verbos/conjugar/mentais.html
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Vale salientar que cada sujeito passa por diferentes caminhos, enfrentam diferentes 

dificuldades, de acordo com experiências que tiveram anteriormente (LIMA 2007, 

p.86). 

Os “já-encontrados” podem interferir no aprendizado do aluno de maneira 

positiva (colaboradora3) ou negativa (dificultadora4). No caso dos números racionais 

na forma fracionária, o conjunto dos números naturais pode atuar como “já-encontrado 

dificultador” para o número racional na forma fracionária durante o aprendizado do 

novo conhecimento. Podemos citar como exemplo, as situações apresentadas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

 cada número racional pode ser representado por diferentes (e 
infinitas) escritas fracionárias: por exemplo, são diferentes 

representações de um mesmo número; 
1

3
,

2

6
,

3

9
,

4

12
 ... 

 a comparação entre racionais: acostumados com a relação 3 > 2, 
terão de compreender uma desigualdade que lhes parece 

contraditória, ou seja, 
1

3
<

1

2
 

(BRASIL MEC, 1998, p.101) 

O primeiro item da citação está relacionado a uma possível interferência dos 

números naturais, os quais possuem uma única forma de escrita para representar uma 

quantidade (um valor é representado por um único símbolo matemático), o que 

entendemos ser um “já-encontrado dificultador”, e pode interferir no entendimento dos 

números racionais na forma fracionária, os quais possuem escritas diferentes para 

expressar o mesmo valor, por exemplo,  
1

3
=

2

6
 (equivalência). 

No segundo item, o número natural como já-encontrado dificultador pode 

interferir no aprendizado pois o aluno que está acostumado com a relação de ordem 

entre os naturais poderá ter dificuldades em entender uma desigualdade que pode lhe 

parecer contraditória, ou seja, 3 > 2, mas  
1

3
<

1

2
. 

Os “já-encontrados” também podem interferir de modo positivo no novo 

aprendizado do indivíduo. Podemos citar como exemplo de já-encontrado facilitador 

quando um aluno aprende adição de números racionais na forma fracionária com 

denominadores diferentes; nesse caso, o cálculo do número equivalente, o cálculo do 

                                                           
3 Em inglês: supportive 
4 Em inglês: problematic 
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mínimo múltiplo comum, a multiplicação e a divisão de números inteiros, como “já-

encontrados” ajudam e dão suporte para o novo aprendizado. Esses conhecimentos, 

no nosso currículo escolar são adquiridos anteriormente e interferem na nova 

aprendizagem. 

É possível também que um novo conhecimento interfira em um aprendizado 

anterior, o qual é denominado “a-encontrar” (LIMA, 2007; LIMA; TALL, 2008). 

Podemos citar como exemplo, no qual a interferência é negativa, quando o aluno 

aprende a resolução de uma equação quadrática pela fórmula de Bhaskara. Em 

muitos casos o aluno ao se deparar com uma equação de 1º grau tenta resolvê-la 

como se fosse uma equação quadrática, ou seja, através da fórmula de Bhaskara.  

Os “a-encontrar” também podem interferir de uma forma positiva em 
aprendizados anteriores. Isso acontece quando o aluno, ao aprender 
um novo conceito, reflete sobre os conhecimentos anteriores, 
agregando novos conhecimentos ao aprendizado anterior, superando 
dificuldades existentes e modificando-os, fazendo com que eles se 
tornem “já-encontrados”. (LIMA, 2007, p. 89) 

Procuramos analisar a interferência de a-encontrar nos dados por nós 

coletados, pois é, entre outras situações, de fundamental importância para a nossa 

pesquisa a verificação das mudanças ocorridas na estrutura mental dos alunos, 

videntes ou cegos, que terão interferência dos já-encontrados evocados e dos a-

encontrar.  

 

Imagem de conceito 

Ao colocar ao indivíduo uma nova situação, para trabalhar um novo conceito, 

percebemos que ele traz consigo um conjunto de construtos mentais ligados àquela 

situação proposta. Esses construtos mentais já foram encontrados por ele em outras 

situações, antes ou depois de serem definidos formalmente. Entendemos que existem 

na mente de cada indivíduo, conhecimentos produzindo uma variedade de já-

encontrados, quando um novo conceito é solicitado, ou seja, um conjunto de já-

encontrados vem à tona quando trazemos uma nova situação.  

Para tratar desse conjunto de já-encontrados, David Tall e Shlomo Vinner 

(1981) definiram imagem de conceito como: 
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(...) a estrutura cognitiva total associada ao conceito, que inclui todas 
as figuras mentais, processos e propriedades associados. Ela é 
construída ao longo dos anos, por meio de experiências de todos os 
tipos, mudando enquanto o indivíduo encontra novos estímulos e 
amadurece. 

(TALL e VINNER, 1981, p.152, tradução nossa5) 

Cada indivíduo possui uma imagem de conceito própria, individual, de acordo 

com sua experiência escolar e/ou cotidiana. A imagem de conceito é diferente de 

indivíduo para indivíduo e pode sofrer alterações constantes, podendo acrescentar 

novos já-encontrados a uma imagem de conceito já existente, ou mesmo 

simplesmente modificar o próprio já-encontrado, dependendo das novas experiências 

vivenciadas pelo indivíduo e das relações, feitas por ele, entre os já-encontrados 

pertencentes a sua imagem de conceito. 

No processo de amadurecimento do conceito, é dado um símbolo ou um nome, 

para sua identificação, o qual permite que o indivíduo associe e manipule mentalmente 

os objetos matemáticos por ele adquiridos. Por exemplo, ao número racional na forma 

fracionária é dado o símbolo 
𝑎

𝑏
. Porém, durante os processos mentais, de recordar e 

de manipular um objeto matemático, muitos outros processos são incluídos, como a 

aplicação das características dos subconstrutos que podem afetar o significado e o 

uso das características presentes naquela imagem de conceito.  

Em nosso trabalho, usamos o termo imagem de conceito para descrever a 

estrutura cognitiva que está associada ao conceito do número racional na forma 

fracionária, que pode incluir todas as imagens mentais associadas a cada 

subconstruto, ou seja, ao conceito e ao processo de construção e à manipulação 

desse número.  

Entendemos que, quando nos deparamos com algo que necessitamos resolver 

ou simplesmente pensar sobre, vem à nossa mente vários já-encontrados, os quais 

farão parte daquele momento de reflexão. 

Tendo em vista essas considerações, definimos imagem de conceito como um 

conjunto de já-encontrados que podem estar em constante mudança tendo 

                                                           
5 “... the total cognitive structure that is associated with the concept, which includes all the mental 

pictures and associated properties and processes. It is built up over the years through experiences of 
all kinds, changing as the individual meets new stimuli and matures.” 
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interferências de a-encontrar, conforme apresentado na Figura 14. Salientamos que a 

imagem de conceito é individual, ou seja, cada indivíduo possui a sua própria.  

Figura 14: Imagem de conceito 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Imagem de Conceito Evocada  

Quando um indivíduo se depara com uma situação ele traz à tona já-

encontrados que ele acredita serem adequados para a resolução daquela situação. 

Ao conjunto desses já-encontrados evocados chamaremos de imagem de conceito 

evocada. Na Figura 17, foi apresentada a imagem de conceito evocada pelo aluno 

11B, pesquisa Freire (2011), entendemos que o desenho das figuras representando o 

chocolate na busca da divisão de cinco chocolates entre quatro pessoas foi a primeira 

tentativa de resolução pensada pelo indivíduo. Nem sempre a primeira imagem 

evocada é suficiente para a resolução. No caso do exemplo, o aluno evoca outras 

imagens de conceito até ficar satisfeito com a resolução. 

Vale observar que nem todos os “já-encontrados” são conceitos matemáticos 

aprendidos na escola, eles podem resultar de experiências que o indivíduo aprendeu 

em sua vida cotidiana, como por exemplo a solução apresentada por um aluno de 10 

anos a um problema envolvendo o número racional na forma fracionária apresentado 

em Freire (2011). Esse aluno evocou uma imagem de conceito com já-encontrados 
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diversificados. Se analisarmos a resolução da questão, apresentada na Figura 15, 

temos como já-encontrado o desenho de retângulos, o algoritmo de resolução da 

divisão, o desenho de um círculo com algumas divisões irregulares e o círculo com a 

representação da divisão do real com quatro divisões de vinte e cinco centavos, como 

explicado na entrevista com o aluno, conforme apresentada na Figura 16. 

Figura 15: Resposta de questão de um aluno  

 
Fonte: Extraída de (FREIRE 2011, p. 143) 

Figura 16: Trecho de entrevista com o aluno 11B 

P.  E esse outro que você fez aqui? 

11B.  Vinte e cinco.  

P.  O que é vinte e cinco? 

O.  Não precisa ficar com vergonha. A gente achou legal, por isso 

escolhemos você. 

11B.  Aqui vinte cinco, vinte cinco, vinte e cinco, vinte e cinco, aí eu somei 

e deu um (mostrando a figura)  

P.  Vinte e cinco mais vinte e cinco mais vinte e cinco mais vinte e cinco 

dá um? 

11B.  Um real. 

P.  Um real? 

11B.  É.  

P.  Esse vinte e cinco é vinte e cinco centavos? 

11B.  É.  

P.  Por que você escolheu vinte e cinco centavos? 

11B.  É o que eu achei. 

(Trecho da entrevista com o aluno 11B) 

Fonte: (FREIRE 2011, p. 143) 

Esse já-encontrado apresentado no diálogo, foi suficiente para a solução do 

problema naquele instante. Assim, existe uma diversificação de já-encontrados, esses 

com características de diferentes Mundos da Matemática, o algoritmo da divisão 

pertencente ao Mundo Simbólico e os demais já-encontrados pertencentes ao Mundo 

Corporificado. Na Figura 17, procuramos apresentar, com um diagrama, a parte da 

imagem de conceito evocada por esse indivíduo na ocasião da coleta de dados em 

Freire (2011). 
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Figura 17: Exemplo de uma imagem de conceito 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Naquele momento, o aluno evocou os já-encontrados: “fração; algoritmo da 

divisão; divisões em figuras geométricas; e moedas”, e possivelmente também existia 

em sua imagem de conceito outros já-encontrados que não foram evocados ou foram 

evocados e não registrados na resolução da situação-problema. 

 

Os Três Mundos da Matemática e as abstrações 

 Entendemos por abstração como uma manipulação mental de um objeto 

corporificado ou simbólico, podendo chegar a uma generalização que se mostra 

necessária para o desenvolvimento do aprendizado de um indivíduo. 

Uma jornada pelos Três Mundos da Matemática pode nos conduzir a algumas 

abstrações. Tall (2013) nos traz três abstrações diferentes, sendo: Abstração 

Estrutural, Abstração Operacional e Abstração Formal, conforme Figura 18. 
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Figura 18: Diagrama das Abstrações 

 

Fonte: Tall (2013, p. 17, tradução nossa) 

 Observando o diagrama apresentado por Tall (2013), notamos que podemos 

ter abstrações seguindo por dois caminhos distintos. A primeira seta no diagrama 

indica uma “evolução” pela percepção, essa levando a uma jornada até à intersecção 

entre os mundos Corporificado Formal e a uma abstração estrutural. A segunda seta 

indica uma “jornada” pela ação, essa levando à intersecção entre os mundos 

Corporificado e Simbólico para posteriormente a intersecção entre os Mundos 

Simbólico e Formal, através de uma possível abstração operacional. Detalhamos a 

seguir as abstrações apresentadas nesse diagrama. 

 

Abstração estrutural 

 Começando nossa jornada com características do Mundo Corporificado, na 

qual podemos agir física ou mentalmente sobre o objeto, percebendo algumas 

generalizações, como por exemplo, ao trabalhar com a operação de adição, todas as 

vezes que invertemos a posição das parcelas a soma não se altera, ou seja, a 

percepção da propriedade comutativa da operação de adição.  
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Abstração operacional 

 Se nossa jornada começar com características do Mundo Corporificado, 

seguir o caminho da ação com objetos corporificados e com símbolos matemáticos, 

para percebermos estruturas matemáticas, como por exemplos as propriedades das 

operações matemáticas, então teremos uma abstração operacional. Ainda pensando 

na adição, podemos citar um possível caminho a ser percorrido por um indivíduo para 

aprendê-la, divididas em etapas. Primeiro, para efetuar uma adição, por exemplo (2 + 

6), ele conta as peças separadamente (um, dois) e (um, dois, três, quatro, cinco, seis), 

depois de juntá-las conta novamente deste o começo: (um, dois, três, quatro, cinco, 

seis, sete, oito). Esta etapa é denominada “contar todos”. Em um segundo momento, 

ele ainda conta as quantidades separadamente, porém, depois de juntar as peças 

começa contar a partir da quantidade da primeira parcela: (três); (quatro, cinco, seis, 

sete, oito). Essa etapa é denominada “contar a partir do primeiro”. Em um momento 

seguinte, o indivíduo passa a contar separadamente, mas depois de juntar conta a 

partir da parcela maior, nesse caso: (seis); (sete, oito), etapa denominada “contar a 

partir do maior”. Posteriormente, o indivíduo resolve a operação sem efetuar nenhuma 

contagem, simplesmente responde que dois mais três é igual a cinco, essa etapa 

denominada “fato conhecido” (GRAY, PINTO, PITTA, TALL, 1999). Este 

desenvolvimento é uma abstração operacional. 

 

Abstração formal (com abstração operacional e aspectos da abstração 

estrutural) 

 Diferente das outras duas abstrações, nessa, a jornada começa com 

características dos Mundos Corporificado e Formal, em que o indivíduo percebe 

padrões e conjecturas de uma estrutura mais formal, como por exemplo os teoremas 

da Matemática. 

Na próxima seção, apresentamos a classificação do número racional na forma 

fracionária elaborada por Behr et al. (1983), a qual usamos em nossa pesquisa. 

Também visitaremos cada um dos Três Mundos da Matemática em cada 

subconstruto. 
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Classificação de números racionais na forma fracionária 

No diagrama apresentado na Figura 19, apresentamos uma classificação dos 

números racionais na forma fracionária em cinco subconstrutos, parte-todo, razão, 

operador, quociente e medida.  

Figura 19: Classificação dos números racionais na forma fracionária  

 

Fonte: Behr et al., (1983, p.10, tradução nossa) 

O diagrama foi traduzido da figura apresentada por Behr et al (1983), 

evidenciando uma ligação do subconstruto parte-todo com os demais. Com isso, 

entendemos que existem características do subconstruto parte-todo em todos os 

outros subconstrutos, além de cada um deles possuir suas próprias características, 

cada um associado a um subconstruto distinto. O diagrama também apresenta uma 

relação desses subconstrutos com as operações matemáticas e com a resolução de 

problemas. 

 

Subconstruto Parte-Todo 

Pode-se associar o subconstruto Parte-todo com situações em que uma 

quantidade contínua ou uma quantidade discreta é dividida em partes iguais. Desse 

modo, o parte-todo é representado por uma dupla contagem, a saber o número de 

partes destacadas do todo e o número total de partes iguais em que o todo, objeto ou 

conjunto de objetos, foi dividido. Podemos entender, a partir desta perspectiva, que 

nesse subconstruto, o numerador do número racional na forma fracionária é menor ou 
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igual ao denominador. Nesse caso, a representação  
𝑎

𝑏
  está associada à relação entre 

uma parte do conjunto e total do conjunto, em que lemos, por exemplo  
3

4
 , “três 

quartos”. 

A divisão de uma figura geométrica em partes iguais, conforme Figura 20, é um 

exemplo do subconstruto parte-todo com quantidade contínua. 

Figura 20: Figura geométrica plana dividida em partes de mesma área e destacadas duas partes                        

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Pode-se ter um exemplo do subconstruto Parte-todo com quantidade discreta 

com a divisão de uma coleção de bolinhas de duas cores, em que dois terços delas 

são azuis, 
2

3
 e o total de bolinhas, azuis e vermelha, é igual a 3, como na Figura 21. 

Figura 21: Conjunto de bolinhas representando quantidade discreta 

     

    
  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Subconstruto Razão 

Nesse subconstruto, o número racional na forma fracionária é entendido como 

uma relação que sugere uma comparação entre duas quantidades. Portanto, é 

considerado índice comparativo, ao invés de um número. Nesse caso, a 

representação  
𝑎

𝑏
  está associada à relação entre quantidades, em que lemos, “a está 

para b”. 

Para exemplificar podemos citar a situação na qual é comparada a quantidade 

de meninas de uma turma em relação à quantidade de meninos dessa mesma turma, 

por exemplo, na turma para cada menino existem três meninas matriculadas.  
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O subconstruto Razão está conectado com a equivalência entre números 

racionais na forma fracionária, o que sugere que, para a resolução de problemas 

envolvendo equivalência entre esses números, utilizam-se as características do 

subconstruto razão ∀ 𝑘 ∈ ℕ 𝑒 
𝑎

𝑏
=  

𝑘𝑎

𝑘𝑏
.  

 

Subconstruto Operador 

O subconstruto Operador está conectado com a operação de multiplicação, no 

qual um número racional na forma fracionária atua e modifica um outro número. O uso 

das características do subconstruto operador, ou seja, a multiplicação  
𝑎

𝑏
∙ 𝑘 =

𝑎𝑘

𝑏
 𝑐𝑜𝑚 𝑏 ≠ 0, 𝑎, 𝑏 𝑒 𝑘 ∈ ℕ , ou ainda a multiplicação de dois números racionais na 

forma fracionária, 
𝑎

𝑏
 ∙

𝑘

𝑥
 =

𝑎𝑘

𝑏𝑥
  com 𝑏 ≠ 0  e 𝑥 ≠ 0 sendo 𝑎, 𝑏, 𝑘 ∊  ℕ é o que define esse 

subconstruto. É característica deste subconstruto a ação do número racional na forma 

fracionária 
𝑎

𝑏
 sobre uma quantidade, modificando-a, e, assim, produzindo uma nova 

quantidade. Essa “manipulação” pode ser entendida como a ação do operador 

fracionário que, ao atuar sobre uma quantidade, altera o estado inicial dela, 

produzindo um resultado final. 

A aplicação desse subconstruto se dá quando necessitamos de uma nova 

quantidade a partir de uma quantidade inicial. Por exemplo, para rebocar todas as 

paredes em uma determinada construção, são necessários 20 sacos de cimento. Para 

efetuar o cálculo da quantidade de sacos de cimento suficiente para rebocar  
1

4
  das 

paredes, multiplicamos o número 
1

4
  pela quantidade total de sacos necessários para 

rebocar todas as paredes. 

 

Subconstruto Medida 

O subconstruto Medida representa duas situações. Em uma, ele é considerado 

um número, que pode ser representado em um intervalo na reta numérica. Na outra 

situação, esse subconstruto é associado à divisão de uma unidade de medida, 
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podendo, na divisão 
𝑎

𝑏
, originar uma nova unidade como resultado da subdivisão. 

Como exemplo podemos citar a divisão de um centímetro em dez partes iguais, 

gerando a unidade de medida milímetro. 

O subconstruto Medida está interligado à operação de adição. Algumas vezes, 

precisamos calcular a soma de medidas para resolver uma situação-problema. Ou 

seja, após escolhermos uma unidade de medida, a qual servirá para verificarmos 

quantas vezes ela cabe dentro da outra (a ser medida), fazemos uma comparação 

entre duas grandezas de mesma espécie. Na maioria dos casos, consiste na 

necessidade de verificar quantas vezes essa medida cabe na outra (CARAÇA, 1951, 

p. 30). 

Existem vantagens em subdividir uma unidade de medida, criando uma nova 

unidade para que possamos efetuar a medida necessária ou simplesmente nos 

expressar para solicitar algo. Exemplos dessas situações podem ser vistos a seguir. 

Não faria sentido solicitar a um vendedor de uma loja de frios 
300

1000000
 de uma 

tonelada de queijo prato, como seria também impróprio a uma cooperativa informar 

que a produção de soja em certa cidade foi de 150000000 gramas. Observando essas 

condições, notamos que, para expressar uma quantidade de massa, precisamos de 

mais de uma unidade de medida, ou seja, uma nova unidade de medida surge da 

divisão de uma unidade existente, por exemplo, o grama surgiu da unidade 

quilograma, 
1

1000
 de quilograma (CARAÇA, 1951, p. 30). Outro exemplo de aplicação 

do uso de submedidas são as escalas de mapas geográficos, nos quais são indicadas, 

por exemplo, como 1:100000, ou seja, foi utilizada a escala de um centímetro no 

desenho para cada 100000 centímetros da medida real. 

Como exemplo em que o subconstruto Medida é considerado um número, 

localizamos números racionais na forma fracionária em intervalos da reta real, como 

apresentado na Figura 22. Entendemos, ainda, que o posicionamento do número 

racional na forma fracionária mostra uma divisão de unidade de medida, justificando, 

assim, a representação do número nesse subconstruto. 
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          Figura 22: Posicionamento de números na reta real 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Subconstruto Quociente 

O subconstruto Quociente pode ser definido como uma distribuição, na qual 
𝑎

𝑏
 

representa uma divisão. Existe, nesse subconstruto, a associação entre as 

representações, sendo que a ação de dividir “a” em “b” em partes iguais 
𝑎

𝑏
 é associada 

com 𝑎 ÷ 𝑏.  

Geralmente, o subconstruto Quociente é associado a grandezas discretas; por 

exemplo, a necessidade de armazenar um conjunto de 160 figurinhas em 4 envelopes, 

cada um contendo quantidades iguais de figurinhas. A solução seria a divisão da 

quantidade total do conjunto (160) em partes iguais (4 envelopes), ou seja, a 

representação 
160

4
 se refere a 160 ÷ 4, e a solução é o quociente. 

Ainda analisando a Figura 19, verificamos que todos os subconstrutos são 

utilizados para a resolução das mais diversas situações, e que existem as quais 

teremos que utilizar características de um ou mais subconstrutos para a resolução. 

Vale salientar que as definições apresentadas dos subconstrutos parte-todo, razão, 

operador, quociente e medida são baseadas nas definições apresentadas por Behr et 

al. (1983). 

Apresentamos a seguir mais detalhadamente cada subconstruto e suas 

relações com cada um dos Três Mundos da Matemática e exemplos dessa relação. 

Com isso, procuramos mostrar como entendemos cada um dos subconstrutos e a 

utilização das características de cada um deles para a elaboração das atividades e 

para a análise dos dados coletados.  

Relação entre os Três Mundos da Matemática e os cinco Subconstrutos 
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Entendemos que é necessário relacionar características de cada um dos Três 

Mundos da Matemática, corporificado, simbólico e formal, existentes em cada um dos 

subconstrutos, parte-todo, razão, operador, medida e quociente, para possibilitar a 

análise de resoluções apresentadas quando alunos depararem com situações 

envolvendo cada um destes subconstrutos.  

Cada indivíduo pode utilizar uma maneira diferente para resolver as situações, 

dependendo da imagem de conceito que possui. Cada já-encontrado, pertencente à 

imagem de conceito, pode ter características de qualquer um dos Três Mundos da 

Matemática ou das suas intersecções, pois existem características de cada mundo 

em todos os subconstrutos.  

Procuramos a seguir mostrar essas características e exemplos delas em cada 

relação entre os subconstrutos e os Três Mundos da Matemática. 

 

Subconstruto Parte-todo 

Mundo Corporificado 

Esse subconstruto geralmente é o primeiro a ser introduzido na aprendizagem 

dos números racionais na forma fracionária (FERREIRA DA SILVA, 2005, p. 106), 

apesar de a operação de divisão, uma característica do subconstruto quociente, ser 

trabalhada antes do subconstruto parte-todo (NUNES, BRYANT, 2008). 

Podemos caracterizar a relação entre o subconstruto parte-todo e o mundo 

corporificado usando a característica de divisão de um todo em partes de mesma área 

que esse subconstruto possui, conforme apresentado na Figura 23.    

Figura 23: Figura geométrica plana dividida cinco em partes de mesma área 

        

Fonte: Arquivo pessoal 

Com isso, pode-se perceber que o número racional na forma fracionária se 

refere a divisões em partes de áreas iguais, destacando uma ou mais dessas partes, 

como na Figura 24.  
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Figura 24: Figura geométrica plana dividida em cinco partes de mesma área, com três partes pintadas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Mundo Simbólico 

Características do mundo simbólico no subconstruto Parte-todo fazem-se 

presentes com o uso dos símbolos matemáticos para representar uma situação 

vivenciada no Mundo Corporificado. Por exemplo, para representar a situação de um 

conjunto de trinta figurinhas que foram divididas em dez pacotinhos, com a mesma 

quantidade de figurinhas cada um, usamos o símbolo matemático  
1

10
  (um décimo), 

que representa cada pacotinho em relação ao total de figurinhas. 

Lembrando que a necessidade do uso dos símbolos dá-se pela capacidade que 

eles têm de comprimir informações; os símbolos, nesse caso, têm a função de 

representar as ações e as percepções existentes no Mundo Corporificado.  

 

Mundo Formal 

Características do Mundo Formal estão presentes no subconstruto Parte-todo, 

como por exemplo, na própria definição desse subconstruto, na qual o número 

racional na forma fracionária 
𝑎

𝑏
, tem 𝑎 𝑒 𝑏 ∈ 𝑁, 𝑏 ≠ 0 𝑒 𝑎 ≤ 𝑏, e também, em 

quantidades contínuas, sendo que as partes divididas devem ser iguais, isto é, de 

mesma área. Essa definição do subconstruto é característica do mundo formal no 

subconstruto parte-todo. 

 

Subconstruto Razão 

Mundo Corporificado 
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A comparação entre quantidades discretas ou contínuas, com o uso de 

representações, físicas ou mentais, de figuras ou conjuntos de objetos é uma 

característica do mundo corporificado nesse subconstruto. 

Podemos citar, como exemplo dessas características, a situação na qual 

existem dois meninos para cada três meninas em uma turma, representada na Figura 

25. 

Figura 25: Comparação entre quantidade de meninos e meninas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Tendo esta situação, se quer saber o total de meninas, sabendo que, nessa 

turma, estão matriculados doze meninos, Figura 26. 

        

 

Fonte: Arquivo pessoal 

A situação foi resolvida com a observação, agindo sobre as figuras, separando 

os doze meninos em seis grupos de dois meninos, como apresentada na Figura 26, 

chegando a um total de seis grupos; e formando também seis grupos de três meninas 

cada um. Contando o total de meninas, tem-se o resultado, ou seja, dezoito meninas. 

Esse pensamento, manipulando e observando objetos para se chegar à resolução, 

tem características do Mundo Corporificado no subconstruto razão. 

 

Figura 26: Exemplo de situação envolvendo características do mundo corporificado 
no subconstruto razão 
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Mundo Simbólico 

Os símbolos matemáticos que representam os números racionais na forma 

fracionária são, entre outros, utilizados para o cálculo da razão entre números que 

representam quantidades de objetos ou conjunto de objetos. O uso desses símbolos 

se faz necessário, pois, o símbolo tem a função de representar os índices 

comparativos presentes nesse subconstruto. Também é no mundo simbólico que os 

cálculos de razão são efetuados. 

Exemplos de características do Mundo Simbólico no subconstruto Razão 

podem aparecer no mesmo contexto anterior, porém, nesse contexto, para efetuarmos 

os cálculos das razões, utilizamos o cálculo da proporção entre as quantidades de 

meninos e meninas. Assim, para a resolução focada no uso de símbolos matemáticos, 

a resolução do problema da quantidade de meninas relacionada à quantidade de 

meninos, podemos resolver da seguinte maneira: 

2

3
 =

12

x
 

2x = 12 ∙ 3 

x = 18 

Total de 18 meninas 

O modo escolhido para a resolução da situação foi com o uso somente de 

símbolos matemáticos, característica do mundo simbólico no subconstruto Razão, já 

que vemos que a razão entre a quantidade inicial dois em relação à quantidade doze 

era seis vezes maior, então aplica-se a mesma razão à quantidade três.  

 

Mundo Formal 

A definição do subconstruto Razão é um exemplo de características do mundo 

formal nesse subconstruto. 

𝑎

𝑏
 / 𝑎 𝑒𝑠𝑡á 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑘𝑎 𝑒𝑠𝑡á 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑏, 𝑘 ∈ ℕ ∴

𝑎

𝑏
=

𝑘𝑎

𝑘𝑏
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Com uma linguagem formal, conseguimos mostrar características do 

subconstruto razão, que altera uma quantidade proporcionalmente. 

 

Subconstruto Operador 

Mundo Corporificado 

É característica do Mundo Corporificado no subconstruto Operador a ação 

sobre um conjunto de objetos gerando uma nova quantidade. Exemplos dessa 

característica do Mundo Corporificado no subconstruto Operador são apresentados 

na situação em que o número racional na forma fracionária atua sobre uma 

quantidade. Por exemplo, para fazer meia receita de um bolo que leva, entre outros 

ingredientes, 4 ovos, 
1

2
 tablete de manteiga e 

1

2
 xícara de leite, manipulando os objetos 

de forma a chegar à solução da situação apresentada na Figura 27. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

O número racional na forma fracionária atuou sobre as quantidades, criando 

novas. Porém, o processo que foi utilizado para a resolução foi a ação e observação 

dos objetos, características essas do mundo corporificado no subconstruto operador. 

 

Mundo Simbólico 

Características do mundo simbólico no subconstruto Operador são 

apresentadas na operação de multiplicação envolvendo números racionais na forma 

fracionária. 

Figura 27: Exemplo de situação envolvendo características do mundo corporificado 
no subconstruto operador 
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Podemos citar como exemplo das características do mundo simbólico no 

subconstruto operador a mesma situação anterior, porém, para a resolução da 

situação são usados símbolos matemáticos. 

Figura 28: Subconstruto Operador e o Mundo Simbólico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

A resolução da situação foi alcançada com a utilização de símbolos 

matemáticos, característica do mundo simbólico no subconstruto Operador.  

 

Mundo Formal 

Características do Mundo Formal estão presentes no subconstruto Operador, 

pois, na definição: sendo k a quantidade inicial e 
𝑎

𝑏
 o número racional na forma 

fracionária, com a ação do número racional sobre a quantidade k, com k ∈ ℕ, temos:  

𝑘 ∙
𝑎

𝑏
 =

𝑘𝑎

𝑏
 , gerando uma nova quantidade. 

Essa definição é característica do mundo formal no subconstruto Operador. 

 

Subconstruto Quociente  

Mundo Corporificado 

As características do Mundo Corporificado presentes no subconstruto 

Quociente podem ser encontrados na distribuição de um conjunto de objetos em 

partes iguais. 
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Podemos citar como exemplo a situação em que são distribuídas 12 barras de 

chocolate para três meninos. A resolução com características do mundo corporificado 

aparecerá quando pensarmos, por exemplo, na resolução da maneira apresentada na 

Figura 29. 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Se dividirmos as barras de chocolate igualmente entre os três meninos, 

teremos a resolução da situação, ou seja, verificaremos quantos quatro cabem dentro 

do 12. A maneira pela qual foi efetuada a resolução da divisão, manipulando e agindo 

sobre os objetos, é característica do mundo corporificado no subconstruto Quociente. 

 

Mundo Simbólico 

A operação de divisão com o uso de símbolos matemáticos é característica do 

mundo simbólico presente no subconstruto Quociente. Um exemplo dessa 

característica pode ser mostrado com a mesma situação da divisão das barras de 

chocolate. 

𝟏𝟐

𝟑
 = 12 ÷ 3 = 4 barras de chocolate para cada menino 

O modo pelo qual se realizou a resolução da situação proposta, utilizando-se 

de símbolos matemáticos, é característica do mundo simbólico no subconstruto 

quociente. 

 

 

Figura 29: Exemplo de situação envolvendo características do mundo corporificado 
no subconstruto quociente 
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Mundo Formal 

A definição do subconstruto é característica do Mundo Formal no subconstruto 

Quociente. 

𝑎

𝑏
 = 𝑎 ÷ 𝑏 / 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ 𝑒 𝑏 ≠ 0  

A definição usando uma linguagem formal define o subconstruto Quociente; o 

uso dessa linguagem é uma característica formal. 

 

Subconstruto Medida  

Mundo Corporificado 

No Mundo Corporificado, o subconstruto Medida está presente em ações e/ou 

percepções que envolvem a divisão de uma unidade de medida para criar outra 

unidade, por exemplo, observando que a unidade mm envolve a divisão de um cm em 

10 partes iguais, Figura 30. 

Figura 30: Exemplo de situação envolvendo características do mundo corporificado no subconstruto 
medida 

 
Fonte: http://escolakids.uol.com.br/public/upload/image/relacao-entre-centimetros-e-milimetros. 

Algumas vezes precisamos de novas unidades de medidas. Por exemplo, se 

precisarmos efetuar alguma medição e o comprimento a ser medido não é possível 

com a unidade que temos, podemos criar uma nova unidade dividindo o intervalo de 

uma unidade em partes iguais. A Figura 30 mostra uma régua em que a unidade de 

medida centímetro foi dividida em dez partes iguais, criando uma nova unidade de 

medida, o milímetro. A divisão realizada nos intervalos entre as unidades de medida 

na régua, por meio da ação da divisão de uma medida, é característica do mundo 

corporificado no subconstruto medida. 
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Mundo simbólico 

Características do mundo simbólico no subconstruto medida podem ser 

apresentadas em duas situações. Em uma situação, o próprio número racional na 

forma fracionária (símbolo matemático) é uma característica marcante do mundo 

simbólico nesse subconstruto. Em outra situação, a operação de divisão, presente no 

subconstruto medida, envolvendo um número racional na forma fracionária para gerar 

uma nova medida, são características do mundo simbólico no subconstruto medida. 

Para criar uma nova medida, dividimos a unidade existente por n. Por exemplo, 

1

10
 de centímetro é igual a 1 milímetro. Essa operação de divisão com símbolos 

matemáticos é característica do mundo simbólico no subconstruto medida. 

 

Mundo Formal 

A definição do subconstruto medida pode ser apresentada de duas maneiras 

no Mundo Formal, a subunidade 
1

𝑏
, ou seja, a unidade foi dividida em b partes iguais 

gerando uma nova medida, e o número racional na forma fracionária 
𝑎

𝑏
 que representa 

um número na reta real. Esta definição é característica do mundo formal. 

 

Repensando a questão de pesquisa 

Após o estudo da teoria dos Três Mundos da Matemática, verificando e 

refletindo sobre as características dos Mundos Corporificado, Simbólico e Formal, e 

como essas poderiam auxiliar nossa participante de pesquisa a construir uma imagem 

de conceito, que inferimos como necessária para a aprendizagem de números 

racionais na forma fracionária, e também fazendo uma análise de construção das 

imagens de conceitos para números naturais e números racionais por uma aluna 

cega, enquanto participar em atividades de ensino concebido para possibilitar uma 

jornada pelos Três Mundos de Matemática, revisitamos nossa questão de pesquisa, 

pois após o estudo das teorias aqui apresentadas, neste capítulo, surgiram 

inquietações, reconstruindo assim nossa questões de pesquisa: 
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Quais as contribuições dos Três Mundos da Matemática: Corporificado, 

Simbólico e Formal na construção da imagem de conceito de número racional na 

forma fracionária por uma aluna cega? 

No próximo capítulo apresentamos a revisão das literaturas que nos auxiliaram 

a refletir sobre atividades com alunos deficientes visuais e elaboração de materiais 

didáticos, para elaborarmos nossas atividades apresentadas nos encontros com 

nossa participante da pesquisa.
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                                                                                          Capítulo II  

Revisão de Literatura                                                                               

A revisão de literatura descrita nesse trabalho justifica-se pela necessidade de 

conhecermos estudos sobre a aprendizagem de conteúdos matemáticos por alunos 

cegos, característica de nossa participante de pesquisa e pesquisas relacionadas aos 

números racionais na forma fracionária, nosso principal objeto matemático na 

investigação. Nessa revisão, também queremos chamar a atenção sobre a 

necessidade de uso de materiais didáticos manipuláveis para o ensino do aluno com 

deficiência visual. 

Com o intuito de buscar trabalhos que envolvessem o número racional na forma 

fracionaria e com alunos cegos começamos com um levantamento das pesquisas 

apresentadas nos anais dos dois últimos SIPEM (Seminários Internacional de 

Pesquisa em Educação Matemática). Esse importante seminário é uma reunião de 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros realizada cada três anos pela SBEM 

(Sociedade Brasileira de Educação Matemática).  

No V SIPEM, ocorrido em 2012, identificamos 149 artigos aprovados e que 

constam nos anais do Seminário, dos quais somente três mencionam inclusão, sendo 

dois com participantes cegos, um no GT612 (Ensino de Probabilidade e Estatística) e 

outro no GT09 (Processos cognitivos e linguísticos em Educação Matemática).  

A pesquisa de (VITA, KATAOKA, CAZORLA, 2012), apresentada no GT 12, foi 

o trabalho “A construção de pictogramas por alunos cegos”. Este artigo trata como, 

para o ensino de probabilidade para alunos cegos, os pesquisadores criaram uma 

maquete tátil. Essa maquete ajudava o participante da pesquisa a criar algumas 

formas para calcular as probabilidades de caminhos a serem percorridos. Fazendo 

um paralelo com nossa pesquisa, eles usaram material didático manipulável, podendo 

envolver alunos sem acesso ao campo visual em atividades características do Mundo 

Corporificado, que, por sua vez, pode colaborar na compreensão de características 

dos Mundos Simbólico e Formal, conseguindo assim resolver a situação-problema 

apresentada. Considerando que o trabalho apresentado por esses pesquisadores 

                                                           
6 Grupo de Trabalho 
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tratava de probabilidade, buscamos indícios do número racional na forma fracionária, 

entretanto, esse assunto não fazia parte do escopo da pesquisa. Também notamos 

que, no material didático manipulável apresentado, o tato é utilizado para substituir as 

percepções visuais associadas com o uso de pictogramas representadas em papel e 

lápis. 

As pesquisadoras (FERNANDES, HEALY, SERINO, 2012), que apresentaram 

o trabalho “Das relações entre figuras para relações em um espaço matematizável: as 

percepções de alunos cegos sobre transformações geométricas” tiveram como 

participantes da pesquisa dois aprendizes cegos que utilizaram meios táteis para a 

construção de ampliações de figuras planas.  Para isso utilizaram dois materiais 

didáticos manipuláveis. O primeiro material consistiu de pares de figuras (polígonos) 

desenhados em folha de papel especial e recortados, os quais possibilitaram a 

medição dos lados das figuras com o uso da régua adaptada e a comparação dos 

ângulos por meio de sobreposição de figuras. O segundo material, que se destinou à 

execução das tarefas referentes ao estudo de homotetia, consistia em uma placa de 

madeira perfurada com um pino de plástico para representar o centro de homotetia, 

pinos de madeira para representarem os vértices da figura original e um elástico que 

delineava o polígono. Com a manipulação desses materiais, características do Mundo 

Corporificado, os participantes da pesquisa conseguiram compreender os conteúdos 

da geometria plana estudada e, portanto, as características do Mundo Formal. 

Novamente, os materiais possibilitaram que experiências visuais fossem substituídas 

por experiências táteis, mas notamos também que esta substituição pode privilegiar 

observações, ações e reflexões diferentes daquelas que emergem quando os objetos 

são representados apenas visualmente, no papel e lápis. Por exemplo, atividades de 

sobreposição poderia ser imaginada nas representações visuais, mas não vivenciadas 

visualmente.  

Investigando os trabalhos de pesquisas apresentados no último SIPEM, 2015, 

6ª edição desse seminário, no qual se iniciou um grupo de trabalho, GT 13 (Diferença, 

Inclusão e Educação Matemática), observamos que esse grupo teve 14 trabalhos 

aprovados, dentre os quais, somente um, apresentou uma pesquisa que teve como 

parte dos participantes alunos cegos. A pesquisa de (SEGADAS, BERNARDO, 

MOREIRA, BARBOSA, GARCEZ, 2015) investigou a introdução à “Análise 
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Combinatória no Ensino Fundamental com Adaptações para Deficientes Visuais, 

cegos e baixa visão, e Surdos”. Em relação aos alunos com deficiência visual, os 

pesquisadores transformaram as figuras em duas situações-problema, em materiais 

manipuláveis, por exemplo, em uma das atividades usaram cubinhos e caixa de 

fosforo, conforme apresentado na Figura 31. 

Figura 31: Material utilizado para o cálculo de probabilidade 

 

Fonte: (SEGADAS, BERNARDO, et al, 2015, p. 6) 

 Com isso conseguiram, com características do Mundo Corporificado, os 

materiais manipuláveis, os quais, de acordo com os autores, é possível construir 

conceitos de arranjo e combinação, além do participante da pesquisa conseguir 

resolver as duas situações-problema. Salientamos também que dentre os 14 trabalhos 

apresentados no GT 13 nenhum aborda os números racionais na forma fracionária. 

Como em nossa busca inicial não encontramos muitos trabalhos com alunos 

cegos, resolvemos ampliá-la por meio de pesquisa no Google Acadêmico. 

Com o intuito de trabalharmos com pesquisas recentes, decidimos delimitar as 

pesquisas publicadas a partir de 2010. Para a busca inserimos "alunos cegos" + 

“fração” + "matemática", já que queríamos pesquisas que envolvessem o objeto 

matemático de nossa pesquisa, número racional na forma fracionária, tendo como 

participantes da pesquisa alunos cegos, foco de nossa investigação. 

Com esses dados a busca do Google Acadêmico apresentou 97 resultados. 

Porém, analisando as pesquisas apresentadas verificamos que somente cinco delas 
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trabalhavam com o conceito matemático em questão e com participantes de pesquisa 

cegos. Desses cinco, três (FERNANDES, et. al, 2011; MARTINS, 2008; MARTINS, 

2010) trazem o uso de um material didático denominado “musiCALcolorida”, que 

consiste em um software, que é calculadora, e que representa a parte decimal dos 

números racionais com cores e sons. Com ele, as pesquisadoras trabalharam o 

número racional explorando o sentido da audição. As outras duas pesquisas envolvem 

a adaptação de materiais didáticos já existentes (REFS), ou seja, a substituição de 

representações visuais, usualmente apresentadas no papel e lápis, por 

representações táteis.  

Em buscas em sites internacionais como ERIC, SciELO e Google Scholar não 

obtivemos resultados diferentes. 

Em outras buscas, como sites de universidades, separamos algumas 

dissertações e teses que entendemos ser mais relevantes para a nossa pesquisa, por 

apresentarem as dificuldades de alunos com os números racionais na forma 

fracionária e outras com uso de materiais didáticos manipuláveis com alunos cegos.  

Em nossa pesquisa de mestrado constatamos algumas dificuldades dos alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental em relação ao número racional na forma fracionária 

(FREIRE, 2011). Tal pesquisa serviu de base para iniciarmos o planejamento de 

nossas intervenções da atual pesquisa. Por isso trazemos alguns resultados dessa 

dissertação, focando em particular nas dificuldades identificadas. Vale salientar que 

tais dificuldades também são apresentadas por outros pesquisadores como (MAGINA 

et al. 2009; GARCIA SILVA, 2007; CHARALAMBOUS E PITTA-PANTAZI, 2005). 

Freire (2011) teve por objetivo verificar quais mudanças de raciocínio alunos de 

6º ano7 tiveram depois de estudarem os números racionais na forma fracionária nesse 

ano. Para isso, elaborou um questionário contendo 13 questões abordando os 

subconstrutos parte-todo, razão, operador, quociente, medida (BEHR, et al., 1983) e 

probabilidade (ROMANATTO, 1997), e o aplicou a alunos de duas turmas dos 6ºs anos 

de uma escola pública da cidade de São Paulo, antes e depois de eles terem estudado 

números racionais na forma fracionária naquela série. Os dados dessa pesquisa foram 

                                                           
7 Nessa pesquisa usaremos a nomenclatura atual, em anos, para nos referimos aos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Na pesquisa anterior usamos a nomenclatura de séries. 
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analisados à luz do quadro teórico dos Três Mundos da Matemática (TALL, 2004a; 

2004b). 

Para mostrar as dificuldades apresentadas pelos sujeitos na montagem do 

número, trazemos parte dos resultados apresentados em (FREIRE, 2011) em duas 

questões do protocolo de pesquisa nas quais se solicitava aos sujeitos que 

apresentassem o número racional na forma fracionária correspondente. 

Figura 32: Questões extraídas de Freire (2011) 

 

Fonte: Freire (2011) 

Vinte sujeitos, dentre os 41 que participaram da pesquisa, apresentaram 

dificuldades em relação à montagem do número racional na forma fracionária na 

Figura 32, com quantidade contínua, isto é, definir o numerador e o denominador a 

partir da visualização da figura. Os erros mais comuns foram a troca de posição entre 

numerador e denominador e a dupla contagem, número total de partes ou elementos 

e o total de partes ou elementos destacados, sendo a parte destacada e a não 

destacada. 

Entendemos que existe uma possibilidade de que os erros cometidos sejam 

devidos à dificuldade de o indivíduo entender a dupla contagem, formada pelo total de 

partes iguais em que o todo foi dividido e o total de partes desse todo que estão 

destacadas, ou até mesmo por não conhecê-la. 

Os resultados das respostas dos 41 sujeitos da pesquisa para a Questão 3, 

com quantidades discretas, mostram o mesmo comportamento dos alunos com 

relação à questão que envolvia quantidade continua, ou seja, dificuldades na 

montagem de números racionais na forma fracionária. 

Freire (2011) teve como sujeitos de pesquisa alunos videntes entre 10 e 11 

anos, e um destaque sobre as atividades de pesquisa utilizadas na dissertação foi o 

apelo ao campo visual, pois as resoluções das questões somente eram possíveis com 
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o uso da visão. Uma questão, então, que emerge é como criar um cenário acessível 

àqueles que não têm acesso a este campo. Outra questão é se as mesmas 

dificuldades apresentadas por alunos videntes também deveriam ser esperadas por 

alunos cegos. 

Essas questões nos levaram à criação de um material didático manipulável, a 

“Caixa Sonora de Números Racionais na Forma Fracionária” na qual a participante 

poderia utilizar dois de seus sentidos, tato e audição, para compreender a formação 

do número racional na forma fracionária. Esse material didático será apresentado 

posteriormente neste trabalho no Capítulo III. 

Sobre o subconstruto operador, alguns erros foram apresentados, como por 

exemplo, o aluno efetuar a ação do número racional na forma fracionária dividindo o 

valor inicial da bicicleta pelo numerador, conforme apresentado na Figura 33. 

Figura 33: Exemplo de resposta sobre o subconstruto Operador 

 

Fonte: Freire (2011, p. 135) 

 Note que ele representa, com características do Mundo Corporificado, o 

número racional na forma fracionária, porém não mostra conhecimento das 

características do subconstruto Operador. 

Resultados sobre erros cometidos em questões envolvendo o subconstruto 

razão, apresentados em Freire (2011), também nos serviram de parâmetros para a 

elaboração de atividades trabalhadas nos encontros com nossa participante de 

pesquisa.  
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Apresentaremos dois exemplos desses erros: no primeiro, o aluno escreve 

incorretamente os números racionais na forma fracionária e não responde a pergunta, 

conforme apresentado na Figura 34. Esse erro foi apresentado por vários alunos na 

pesquisa de Freire (2011).  

Figura 34: Exemplo de erro no subconstruto Razão 

 

Fonte: (FREIRE, 2011, p. 118) 

 O erro cometido, montagem do número racional na forma fracionária, é uma 

característica do subconstruto parte todo. Outros pesquisadores, como por exemplo 

Behr (1983) e Ferreira da Silva (2007), entre outros, também destacaram a presença 

do não conhecimento das características do subconstruto Parte-todo como um 

dificultador na resolução de questões envolvendo os demais subconstrutos, nesse 

caso, o subconstruto Razão. 

No segundo exemplo, apresentado na Figura 35, o aluno indica corretamente os 

números racionais na forma fracionária, porém mostra não saber o conceito de 

equivalência, conforme apresentado no trecho de entrevista a seguir. 
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Figura 35: Exemplo de respostas de questões envolvendo o subconstruto razão 

 

Fonte: Freire (2011, p. 120) 

 P.  Aqui você escreveu? [mostrando a resposta dada pelo aluno 
na primeira coleta]. 

7A.  Ivan quatro sextos e Juarez três quintos. 
P.  Aqui você está dizendo que os dois são iguais, estão dizendo 

a mesma coisa?  
7A.  É. 
P.  Por que você escolheu esses dois? 
7A.  Por que não dá para dividir seis em quatro partes e nem cinco 

em três partes. 
P.  E esse daria para dividir? [mostrando a razão referente a 

Denilson] 

7A.  Também não. 
P.  Por que você escolheu o Ivan e o Juarez. 
7A.  Eu acho que eles são mais iguais, esses dois números são 

menores. 
P.  Eles são menores? 
7A.  São. Os denominadores são menores. 

Trecho de entrevista com aluno (FREIRE, 2011, p. 120) 

 O aluno mostra não saber o que é equivalência entre dois números racionais 

na forma fracionária, ao buscar números que parecem “mais iguais” que outros. Além 

das informações de Freire (2011), também usaremos como base para preparar 

nossas intervenções elementos da pesquisa de Carrilho (2013).  

A pesquisa de (CARRILHO, 2013) teve como objetivo principal o design de um 

micromundo matemático, Ritmática, que pudesse estimular o aprendizado dos 

conceitos de razão e de proporção, tendo como base a audição e a visualização de 

ritmos e polirritmos. O software Ritmática permite que o usuário elabore até três 

ritmos, denominados em sua pesquisa como b1, b2 e b3, podendo executá-los 



69 
 

 
 

separadamente ou em conjuntos de dois ou os três ritmos ao mesmo tempo, formando 

um polirritmo, conforme apresentado na Figura 36. Nele, é possível a comparação 

entre os ritmos, ouvindo-os e visualizando as batidas, sendo possível assim a 

construção do conhecimento sobre razão e proporção usando ideias multiplicativas. 

Em nossa pesquisa, este software será usado para trabalhar características do 

subconstruto razão, mais especificamente equivalência entre os números racionais na 

forma fracionária. 

Figura 36: Tela do software Ritmática 

 

Fonte: Carrilho (2013, p. 63) 

Os ritmos digitados nos campos b1, b2 e b3 podem emitir sons diferentes, 

permitindo que se perceba a razão entre eles mesmo sem a necessidade dos círculos 

coloridos, diferente para cada ritmo. O fato de ser possível a percepção da razão entre 

os ritmos somente pelos sons torna o uso desse software viável em nossa pesquisa, 

já que nossa participante não possui o sentido da visão. 

 

Pesquisas sobre ensino e aprendizagem de Matemática com alunos cegos 

Como apresentado anteriormente, nas buscas de trabalhos no SIPEM e no 

Google Acadêmico as pesquisas com alunos cegos são raras. Entretanto, no 

levantamento das teses e dissertações já feitas em Brasil nestas áreas e também na 
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busca para artigos relevantes em revistas nacionais e internacionais, localizamos 

alguns trabalhos que contribuíram para o desenvolvimento dessa pesquisa.  

Dentre elas apresenta-se o trabalho de Brandão (2010) que nos chamou 

atenção pelo uso de movimentos do corpo, além de materiais manipuláveis, isto é, 

enfatiza o uso de características do Mundo Corporificado. Ele teve como objetivo geral 

investigar como se dá a aprendizagem de conceitos geométricos por alunos com 

cegueira congênita8 incluídos em salas de escolas regulares. Como objetivos 

específicos teve identificar conteúdos geométricos nas técnicas de Orientação e 

Mobilidade (OM); verificar se os conceitos da geometria plana, a partir da vivência de 

técnicas OM, possibilita uma “boa” compreensão desse conteúdo e; estruturar o 

método GEUmetria9 para a aprendizagem de conceitos geométricos por discentes 

cegos. 

Para a elaboração das atividades e para a análise dos dados coletados utilizou 

como fundamentação teórica os níveis de Van Hiele (1986) que propõe a 

aprendizagem em cinco níveis: visualização ou representação; análise; dedução 

informal; dedução formal e; rigor. Para a análise dos dados também foi utilizada a 

teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vygotsky (2001). 

Teve como participantes de pesquisa cinco alunos com cegueira congênita com 

idade entre 15 e 19 anos. A coleta dos dados foi realizada em dois locais. Primeiro no 

Centro de Apoio Pedagógico para atendimento à pessoa com deficiência visual, 

localizado na cidade de Fortaleza e o depois na residência de cada discente 

participante. Com cada um dos participantes foram realizados vinte encontros com 

duração média de cem minutos. 

Durante a coleta de dados, foram aplicados três testes: pré-teste; teste-

intermediário e pós-teste, que estavam escritos em Braille. Os encontros foram 

filmados e fotografados, pois os movimentos e expressões faciais, bem como as falas, 

eram importantes para a análise. 

                                                           
8 Está presente desde o seu nascimento ou adquirida no primeiro mês de vida 
9 Eu+geometria – uso do corpo para expressar conteúdos geométricos 
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Fernandes (2004), assim como Brandão (2010), teve como objetivo em sua 

pesquisa investigar a aprendizagem de geometria por alunos com deficiência visual, 

nesse caso os conceitos de simetria e reflexão.  

A pesquisa de Fernandes (2004) aponta que aprendizes cegos utilizam-se de 

outras modalidades sensórias para acessar informações, tais como a audição, a fala 

e o tato, pois, nas atividades propostas nessa pesquisa, os sujeitos aprenderam o 

conteúdo utilizando tais modalidades sensoriais. A pesquisadora também acredita que 

deve ser feita uma adequação ao método de ensino para esse público. Esses 

elementos são importantes para a nossa pesquisa por mostrarem a importância do 

uso das características do Mundo Corporificado para a construção, por parte do aluno, 

dos conceitos matemáticos e as características dos Mundos Simbólico e Formal. 

Ela teve como participantes em sua pesquisa dois alunos, um do Ensino Médio, 

e o outro que já havia concluído o Ensino Médio, ambos com conhecimento em 

linguagem Braille. O primeiro perdeu a visão com dois anos de idade, não tendo assim 

memória visual. O segundo ficou com a deficiência aos quinze anos de idade e foi 

escolhido para a pesquisa com o intuito de a pesquisadora verificar a influência de 

supostas memórias visuais na aprendizagem dos conteúdos da geometria citados. Os 

encontros aconteceram na Associação de Deficientes Visuais e Amigos – ADEVA. 

Foram apresentadas aos dois participantes como primeiro estímulo 

ferramentas desenvolvidas na fase inicial do trabalho com base em estudos-piloto. 

Essas ferramentas foram elaboradas para a exploração com o uso tátil. Com esse 

material, foi estimulado o desenvolvimento do pensamento geométrico, e, por meio da 

manipulação e de discussões com a pesquisadora, os participantes puderam adquirir 

conhecimento sobre simetria e reflexão.  

O segundo estímulo foram os diálogos, com esses foi possível verificar um 

aumento da incorporação, no vocabulário dos participantes, de termos da geometria. 

Vale salientar que para o ensino tradicional desses conteúdos há um grande apelo 

visual. Assim como Fernandes (2004) também fizemos uso do diálogo em nossas 

intervenções para que nossa participante da pesquisa desenvolvesse um vocabulário 

matemático. 



72 
 

 
 

Destacamos também que a pesquisadora afirma que as ações dos dois 

participantes seguiram trajetórias muito parecidas com as utilizadas por aprendizes 

videntes. 

Avaliando o trabalho empírico realizado pelos participantes da pesquisa, a 

pesquisadora evidenciou que o limite imposto pela falta do sentido da visão não 

atrapalhou os participantes de adquirirem conhecimento, já que eles tinham outros 

recursos a sua disposição. 

Da mesma forma que Fernandes (2004), Uliana (2012) preocupou-se em 

trabalhar com um conteúdo matemático cujo ensino pode ser baseado no apelo visual 

por se tratar de gráficos. Sua pesquisa teve como objetivo investigar como vem 

acontecendo o processo de inclusão de estudantes com deficiência visual nas aulas 

de matemática no estado de Rondônia. Teve como participantes de pesquisa três 

alunas, uma do 7º ano do Ensino Fundamental, que foi chamada de Ana e duas do 

Ensino Médio, Renata frequentando o primeiro ano e Vanda o terceiro ano, as três 

com deficiência visual. Os alunos participantes já utilizavam o sistema de linguagem 

Braille para registros das aulas. Também participaram da pesquisa dois professores, 

Pedro, professor de Vanda, e Rita, professora de Renata, ambos videntes. Os 

conteúdos matemáticos investigados foram geometria plana, funções e geometria 

analítica. 

Nosso interesse por essa pesquisa é devido à apresentação da elaboração de 

um material didático que foi pensado partindo do objeto matemático e levando em 

consideração as características dos participantes da pesquisa, ou seja, indivíduos que 

não podiam contar com o sentido da visão. A pesquisadora, para suas intervenções 

com as alunas, elaborou um material didático denominado “Kit de materiais 

pedagógicos”. 

Esse material didático, apresentado na Figura 37, foi elaborado com a 

preocupação de oferecer acesso aos conteúdos matemáticos, geometria plana, 

funções de primeiro e segundo grau e geometria analítica, a alunos com deficiência 

visual, uma vez que os recursos normalmente utilizados nas escolas pelos alunos 

videntes possuem apelo visual.  
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Figura 37: Kit de materiais pedagógicos 

 

Fonte: Uliana, 2012, p. 61 

A coleta de dados foi dividida em três etapas. A primeira foi uma entrevista 

semiestruturada, envolvendo os cinco participantes da pesquisa, que foram gravadas 

em áudio. As duas etapas seguintes foram executadas somente com Ana.  

A segunda etapa consistiu na experimentação empírica do Kit de materiais 

pedagógicos. O experimento foi executado, dividido em quatro sessões, na sala 

recursos da escola que Ana estudava. Foram trabalhados com ela, nas sessões de 

estudo, os conteúdos de geometria plana, que estavam sendo trabalhados naquele 

momento, na turma que Ana estava matriculada. O conteúdo de geometria estava 

contemplado no livro didático de sétimo ano utilizado pela turma que ela faz parte. 

Vale salientar que o livro da aluna com deficiência visual não estava impresso em 

braille, linguagem dominada pela aluna, não sendo assim possível seu uso. 

As atividades envolveram conteúdos de geometria plana tais como figuras 

geométricas planas, eixo de simetria, posição de retas, área e perímetro e ângulos.  

Nas atividades desenvolvidas com Ana, com o uso do material didático, foi 

explorado o uso do tato. As atividades consistiram primeiramente na separação, por 

Ana, do que era por ela conhecido e não. Com a parte conhecida do conteúdo era 

solicitado a ela que explicasse. O que não era conhecido era ensinado. 

Na fase da análise dos dados coletados a pesquisadora procurou averiguar a 

relação que a aluna Ana, com deficiência visual, tinham com a matemática. Para isso 

analisou o experimento, feito com o material didático elaborado. 
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Com as atividades ficou evidenciado que Ana não tinha conhecimento do 

conteúdo de geometria plana que estava sendo pesquisado. Com o auxílio da 

manipulação do material didático ela descobriu, com a mediação da pesquisadora, os 

eixos de simetria de várias figuras da geometria plana. Ou seja, Uliana (2012) concluiu 

que o tato foi essencial para ela ter meios de discutir conteúdos matemáticos. 

Em geral, para todos os conteúdos trabalhados foi justamente o uso do material 

didático e a possibilidade de manipulação que colaborou para que a aluna 

compreendesse Matemática. 

Ao ser questionada sobre o material didático manipulável Ana afirmou que 

Se eu tocar o material manusear eu consigo abstrair todas as 
características das figuras geométricas. Algumas formas geométricas 
estão presentes no nosso dia a dia. O retângulo está presente na porta 
inteira, e alguns cadernos de desenho também é retangular. O meu 
livro e quadrado. (Ana). 

(ULIANA, 2012, P. 120) 

Concordamos com a pesquisadora que Ana passou a estabelecer conexões 

entre as figuras geométrica planas e o cotidiano. 

A pesquisadora concluiu afirmando que o material didático deu autonomia a 

Ana para que ela desenvolvesse seus conhecimentos sobre geometria. Assim como 

Uliana (2012) desenvolvemos e utilizamos materiais didáticos manipuláveis para 

facilitar a compreensão de conteúdos matemáticos por parte de nossa participante. 

Manrique e Ferreira (2010) em seu artigo também destacaram a necessidade 

do uso de materiais didáticos manipuláveis com alunos com deficiência visual. Sua 

pesquisa foi realizada com a participação de um aluno com tal deficiência o qual o 

nomeou Alan. 

Alan frequentava uma escola regular e o conteúdo matemático que estudava 

na época em que a pesquisa foi realizada era função de primeiro grau. A pesquisa foi 

realizada focando em dois objetivos: o primeiro foi produzir um material didático para 

a construção de gráficos de função de primeiro grau, que um aluno sem o acesso ao 

sentido da visão pudesse usá-la; o segundo foi proporcionar a inclusão de alunos com 

deficiência visual nas aulas de Matemática. 
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O material desenvolvido foi um plano cartesiano feito com uma placa de latão 

extraída de uma lata, muito semelhante ao material desenvolvido por Uliana (2012). 

O material foi escolhido pela necessidade de ser leve, flexível e fácil de transportar. 

Para a construção foi colado um papel milimetrado no verso da placa e feito o relevo 

dos pontos no plano com um prego. Os eixos foram confeccionados de tiras de uma 

manta imantada. A colaboração de Alan na confecção foi importante, principalmente 

para determinar a escala. 

O material didático em mãos propiciou a Alan entender e discutir com o 

professor o conteúdo de função, pois conseguia interagir com o material, com o 

professor e com os colegas.  

Os pesquisadores concluíram que o material didático elaborado fez o papel de 

mediador entre o aluno e o conhecimento e também foi fundamental para a inclusão 

do aluno nas aulas de Matemática em questão.  

(FIGUEIRAS, HEALY, SKOVSMOSE, 2016), no artigo “Difference, inclusion 

and Mathematics education: Launching a research agenda“, trouxeram uma discussão 

de uma mesa redonda presidida por Healy no VI SIPEM. Essa discussão nos trouxe 

a oportunidade de refletir um pouco mais sobre a inclusão do aluno cego em escolas 

regulares. 

Nas contribuições apresentadas por Skovsmose, “a reflexão no caso do 

indivíduo cego”, ele sugere que em um primeiro momento pode parecer evidente para 

alguns aprendizados, como por exemplo, o domínio da Matemática mais avançada 

torna-se impossível, já que aparentemente para fazer Matemática é preciso o uso dos 

símbolos escritos não facilmente acessíveis para eles. Porém, essas implicações da 

cegueira não são bem definidas, principalmente com o uso da tecnologia e/ou outros 

aplicativos. Então tendemos a concluir que a aprendizagem da Matemática por 

estudantes cegos tem, na verdade, a ver com a construção de ambientes de 

aprendizagem adequados à falta do campo visual.  

Assim, Lessandra Marcelly (2015) mostra como é possível construir material 
de ensino-aprendizagem que pode ser usado por ambos estudantes cegos e 
videntes. Desta forma, uma educação de Matemática para estudantes cegos 
não precisa ser uma educação para estudantes cegos apenas. Em vez disso, 
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ela pode ser construída como uma característica de uma educação 
inclusiva.10 

(FIGUEIRAS, HEALY, SKOVSMOSE, 2016, p.8. Tradução nossa) 

 Concordamos com a citação apresentada que é possível e necessária a 

elaboração e construção de materiais didáticos para o ensino do estudante cego, 

servindo esse também para a aprendizagem do aluno vidente, construindo assim uma 

característica importante da educação inclusiva. 

 Já as contribuições apresentadas por Figueiras remetem a um trabalho 

apresentado em detalhes no artigo de Figueiras e Arcavi (2013) que fizeram uma 

investigação com o objetivo de capturar o papel do toque na exploração de objetos 

matemáticos no contexto de uma sala de aula de Matemática. Para isso, tiveram a 

intensão de descrever e analisar o papel dos processos táteis, a partir dos dados 

coletados em aulas de Matemática ministradas em uma escola para alunos cegos. 

Tiveram como participantes da pesquisa um professor, especialista em 

educação matemática com uma vasta experiência em ensino, e três alunos, com 

idades de 18 anos, sendo que o professor e dois desses alunos, Juan e Mathilda, 

eram deficientes visuais com perda total da visão e o outro aluno, Moritz, com uma 

visão residual. 

Um dos pesquisadores acompanhou, como observador, as aulas do professor 

participante durante dois meses, a fim de obter uma melhor compreensão de como 

era esse trabalho. Um estudo introdutório sobre curvas e superfícies, e o uso de 

integração para calcular áreas e volumes de sólidos de revolução foi filmado e 

transcrito somando um período de quatro horas. 

Um ponto que merece ser destacado é que os dados foram coletados em uma 

escola especial para alunos com deficiência visual. Outro ponto importante é que a 

turma era composta somente por três alunos, o que faz com que ações e comunicação 

entre professor e os alunos se tornem mais fáceis de seguir. Um terceiro ponto é que 

como um dos alunos tem visão residual suficiente para evitar a necessidade de leitura 

                                                           
10 Thus Lessandra Marcelly (2015) shows how it is possible to construct teaching-learning material that 

can be used by both blind and seeing students. In this way a mathematics education for blind students 
need not be an education for only blind students. It can instead be constructed as a feature of an 
inclusive education.  
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e escrita em Braille, isso, como consequência, torna possível rastrear duas 

estratégias, visuais e tácteis, na sala de aula, o que difere essa pesquisa das outras 

apresentadas nessa revisão. 

Importante salientar que o foco das observações estava sobre quão o toque 

ativo pode apoiar o raciocínio matemático, indo além da mera consideração de 

amplamente ideias elementares e gerais documentada, como forma e medição. 

A pesquisa mostra novamente a importância do uso do sentido do tato que 

possibilita ao aluno, deficiente visual ou não, explorar os objetos matemáticos com 

características diferentes do uso do sentido da visão. 

Outro ponto que é destacado nessa pesquisa é o uso de metáforas visuais ao 

lado da percepção háptica11. Para compreensão de um conteúdo matemático, muitas 

vezes, fazemos uma comparação entre o objeto matemático e um objeto cotidiano. 

Por exemplo, para ensinar ou aprender as características de uma esfera, objeto 

matemático, comparamos a uma bola de futebol. Essa metáfora ajudaria o indivíduo 

visualizar, mais rapidamente, o objeto matemático em questão. Essa corporificação 

possibilitou uma relação de um já-encontrado pertencente à imagem de conceito do 

indivíduo com o conteúdo matemático a ser aprendido. Uma das metáforas 

observadas e usadas pelo professor foi imaginar o uso de uma faca para fatiar um 

cone, isso para se referir às sucessivas secções do cone. 

 Voltando a (FIGUEIRAS, HEALY, SKOVSMOSE, 2016), os estudiosos 

concluem que: estudantes cegos desenvolvem artifícios particulares para se apropriar 

de propriedades de objetos, geralmente com o uso do tato; eles enfrentam 

dificuldades para a resolução de questões, como resolver uma equação, já que existe 

a necessidade de resoluções com símbolos matemáticos, porém o aluno cego pode 

tender a desenvolver formas alternativas para evitar essas dificuldades. A combinação 

de metáforas parece atuar como um componente essencial na representação de 

ideias matemáticas; e a falta de visão parece levar o estudante a ficar mais atento, 

concentrando mais a ouvir questões matemáticas. 

                                                           
11 Relativo ao tato 
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Refletindo sobre os resultados dessas pesquisas, destacamos alguns pontos 

que influenciaram as escolhas adotadas em nosso projeto. Um ponto que emerge 

claramente de quase todos os estudos consultados é a importância do tato nas 

construções de imagens de conceito matemático por alunos cegos. Na maioria dos 

casos, é este o sentido utilizado para substituir o campo visual. Ou seja, muitos dos 

estudos optam desenvolver materiais didáticos que partiram de representações 

visuais ou gráficas usualmente apresentadas em papel lápis de tal forma de que os 

traços no papel poderiam ser sentidos com as mãos no lugar dos olhos. Para alguns 

dos pesquisadores, como Uliana (2012) e Manrique e Ferreira (2010), por exemplo, a 

atenção foi direcionada principalmente a como estas mudanças na representação 

possibilitaram acesso aos conteúdos matemáticos. No trabalho de Figueiras e Arcavi 

(2013), a ênfase é um pouco diferente, e incluem considerações de como o uso de 

tato não apenas permite visualizações, mas potencialmente amplificam ou mudam a 

natureza das imagens visuais construídas e subsequentemente as propriedades 

matemáticas privilegiadas. Esta ênfase parece importante para nós por duas razões.  

A primeira tem a ver com a relação entre a posição de Figueiras e Arcavi e a 

teoria de Três Mundos da Matemática: no mundo corporificado, as imagens de 

conceito emergem a partir das observações, ações e reflexões sobre objetos, assim 

parece que dependem, até certo ponto, dos campos sensoriais disponíveis para estas 

explorações. Assim, na mesma forma que Figueiras e Arcavi, estamos interessados 

em investigar como a natureza das imagens de conceitos de alunos cegos são 

moldadas pelas maneiras particulares com as quais eles interagiram com objetos 

matemáticos. Em relação a esse ponto, é interessante notar também que é usual nas 

pesquisas consultadas substituir representações visuais por representações táteis. O 

uso de representações sonoras é muito raro, uma exceção sendo Martins (2010). Não 

é o caso que o campo auditivo é ignorado, mas usualmente as considerações sobre 

este campo são mais relacionadas ao uso da linguagem, ou nos termos da teoria dos 

Três Mundos da Matemática, tragam possibilidades de interação mais caraterísticas 

do mundo simbólico do que do Mundo Corporificado. 

A segunda razão é relacionada à observação que em estudos nos quais 

materiais foram criados para serem de certa forma “equivalentes” às representações 

vivenciados por alunos videntes e incorporados nas mesmas atividades, de acordo 
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com pesquisas como Fernandes (2004) e Severino (2011), alunos cegos tendem a 

exibir as mesmas dificuldades dos seus parceiros videntes, o que sugere que não 

basta simplesmente adaptar tarefas já existentes, sem analisar seu papel motivando 

tais dificuldades. Com esta razão em mente, decidimos voltar para os resultados 

associados aos dados coletados na nossa dissertação, para explicitar as dificuldades 

que gostaríamos de evitar neste estudo. 

Na pesquisa de Freire (2011) foram destacadas algumas dificuldades 

apresentadas por estudantes videntes ao aprenderem o número racional na forma 

fracionária. Entre elas duas importantes dificuldades relacionadas foram a formação 

do número, numerador e denominador, com a dupla contagem e a percepção que o 

número racional na forma fracionária é um número e não dois.  

No próximo capítulo apresentamos alguns materiais didáticos que focam tais 

dificuldades e que foram criados ou alterados à luz dos Três Mundos da Matemática 

e da reflexão realizada após as leituras das pesquisas apresentadas nesse capítulo. 
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                                                                                         Capítulo III                  

Os Primeiros Materiais Didáticos  

 Após as leituras de pesquisas, apresentadas no capítulo anterior, que tratam 

de temas desse projeto de pesquisa, como um primeiro passo, começamos a pensar 

sobre os materiais didáticos, para explorações de número racionais, que poderiam ser 

utilizados por alunos que não têm acesso ao campo visual. 

Entendemos como material didático todo material utilizado para facilitar e 

viabilizar o ensino de algum conteúdo escolar. Apesar de existirem muitos materiais 

didáticos no mercado, são poucos os que encontramos que são elaborados 

especialmente para alunos que não possuem algum dos sentidos, como, em nosso 

caso, a visão. Por isso, quando começamos a refletir sobre nossas intervenções de 

ensino, antes de determinar quem seria o participante com deficiência visual em nosso 

projeto concebemos dois novos materiais para serem utilizados. Também escolhemos 

adaptar um material didático já existente. Esse material foi escolhido porque traz, além 

do uso da tecnologia, o computador, o uso do sentido da audição. 

Nessa seção, discutimos os dois materiais didáticos por nós criados, a Caixa 

Sonora de Números Racionais na Forma Fracionária e a Caixa de Operações 

Matemáticas. Apresentamos também dois materiais já existentes, usado para a 

aplicação das atividades, o software Ritmática apresentado em Carrilho (2013) e o 

Material Dourado, esse último incluído durante os encontros para intervenções. Esses 

materiais didáticos foram utilizados tanto para o ensino do número racional na forma 

fracionária quanto para a formação de uma imagem de conceito necessária para tal. 

Também apresentamos detalhadamente as atividades que aplicamos nas 

intervenções com a participante da pesquisa. 

Como uma das nossas preocupações é a inclusão escolar, em especial a do 

aluno com deficiência visual, ao criar os materiais didáticos nos preocupamos com a 

aprendizagem de alunos com essas características. Salientamos que nossa 

concepção de inclusão pressupõe que tal aluno tenha as mesmas condições daqueles 

que não possuem tal característica, por isso, ao criar esses materiais didáticos nos 

preocupamos que os mesmos pudessem ser utilizados nas atividades para o ensino 
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dos números racionais na forma fracionária por alunos que possuem ou não possuem 

o sentido da visão.  

Para refletir sobre os materiais didáticos, pensamos em um aluno cego que já 

estaria preparado para aprender os subconstrutos dos números racionais na forma 

fracionária. Com isso, pudemos elaborar pré-atividades e pensar em materiais 

didáticos que pudessem ser utilizados tanto para alunos cegos quanto para alunos 

videntes. 

Pensando nesse participante hipotético, elaboramos atividades e um material 

didático levando em consideração as características desse indivíduo. Salientamos que 

tais atividades e materiais didáticos foram pensados e desenvolvidos à luz da teoria 

dos Três Mundos da Matemática (TALL, 2004, 2013). 

A seguir, descrevemos o primeiro material didático por nós desenvolvido, que 

foi utilizado para trabalharmos o subconstruto parte-todo com quantidades discretas. 

 

Caixa Sonora de Números Racionais na Forma Fracionária 

O primeiro material didático por nós elaborado foi a “Caixa Sonora de Números 

Racionais na Forma Fracionária”. Sua concepção foi motivada após analisarmos as 

pesquisas de Freire (2011), Ferreira da Silva (2005), Garcia Silva (2007), dentre 

outras, nas quais vários sujeitos de pesquisa mostraram dificuldades em montar um 

número racional na forma fracionária, algumas vezes trocando o numerador pelo 

denominador, e outras escrevendo no denominador o número de partes não 

destacadas. Ela foi esquematizada à luz dos Três Mundos da Matemática para que, 

através da ação, percepção e manipulação do material didático, características do 

Mundo Corporificado, o indivíduo construa seu conhecimento sobre a formação do 

número racional na forma fracionária por meio da dupla contagem, e aprenda a 

expressar o número corretamente, isto é, com características do Mundo Simbólico.  

Esse material didático consiste em uma caixa de madeira com doze botões, 

apresentado na Figura 38, dentre os quais alguns emitem som ao serem apertados e 

outros não.  
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Figura 38: Caixa Sonora de números racionais na forma fracionária 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Dentro da caixa, há uma pilha pequena e uma pequena campainha, na qual os 

botões estão conectados, conforme Figura 39. 

Figura 39: Parte interna da Caixa Sonora 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

O material contém diversas tampas vazadas de formas diferentes, as quais são 

substituídas na caixa para que, em cada momento, o sujeito tenha acesso a uma 

quantidade diferente de botões. Para cada tampa, temos números diferentes, pois ela 

dá acesso a diferentes quantidades de botões, fazendo com que ambos, numerador 

e denominador mudem, assim geramos diferentes números racionais na forma 

fracionária, conforme alguns exemplos apresentados na Figura 40.  
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Figura 40: Diferentes tampas utilizadas na Caixa Sonora 

   

Fonte: Arquivo pessoal 

Na Figura 40, o denominador da primeira caixa é dois, o da segunda é cinco e 

o da terceira é três. Além disso, quando invertemos as posições das tampas, temos 

quatro posições, tendo assim quatro números racionais na forma fracionária 

diferentes, porém com os mesmos denominadores, conforme exemplo apresentado 

na Figura 41.  

Figura 41: Diferentes posições de uma tampa na Caixa Sonora 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Nesse exemplo, com a mudança de posição da tampa, conseguimos quatro 

números racionais na fracionária: (um quinto; dois quintos; três quintos; e quatro 

quintos), números esses formados com a dupla contagem dos botões que tocam, 

referentes aos numeradores e o total de botões que temos acesso, nesse caso cinco, 

referentes aos denominadores. Importante salientar que todos os alunos, cegos ou 

videntes, terão que apertar os botões para fazer a atividade, ou seja, não é necessário 

ter o sentido da visão para realizar a atividade proposta. 

Pretendíamos, com o uso desse material, que o indivíduo, manipulando os 

objetos, característica do Mundo Corporificado, conseguisse apresentar tal número 

utilizando símbolos matemáticos, característica do Mundo Simbólico. Também, com 

as atividades foram criadas situações para que o aluno adquirisse conhecimentos de 

algumas características do Mundo Formal, como por exemplo, a formação do número 

racional na forma fracionária, que faz parte da definição do Subconstruto parte-todo. 

A priori, elaboramos uma atividade na qual o uso desse material seria 

incorporado. A atividade tinha como objetivo ensinar os alunos a formar o número 

racional na forma fracionária efetuando a dupla contagem, quantidade total de botões 

disponíveis e a quantidade de botões que ao serem apertados emitissem som, e 

expressá-lo verbalmente. Após o material ser colocado frente aos alunos, seria 

explicado a eles que deveriam tatear a caixa para ter contato com os botões, conforme 

apresentado na Figura 42. 

Figura 42: Participante da pesquisa conhecendo a Caixa Sonora 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Também seria informado que alguns botões emitiriam som ao serem apertados 

e outros não. Após terem contato com o material, tateando-o, seria explicado que, 

para a montagem do número racional na forma fracionária, isto é, contar a quantidade 

total de elementos do conjunto, que é a quantidade de botões acessíveis, e que esse 

representaria o denominador; e o total de elementos do subconjunto, a parte 

destacada, que representaria o numerador, nesse caso, os botões que emitem som 

ao serem apertados, os alunos deveriam expressar verbalmente o número racional na 

forma fracionária correspondente. 

Fizemos uma análise inicial desse material didático com cinco indivíduos com 

diferentes formações e idades. Desde um menino de dez anos que frequentava o 

quinto ano do Ensino Fundamental até um professor universitário, com formação em 

Pedagogia e Letras, com quarenta anos de idade. Essa aplicação foi publicada em 

2015 em forma de artigo no 4º SIPEMAT (FREIRE, HEALY, 2015). Após essa análise 

inicial não fizemos nenhuma alteração no material didático, pois entendemos que 

estava adequado para as atividades planejadas para a coleta de dados. 

Pensando também no trabalho com as quatro operações matemáticas, adição, 

subtração, multiplicação e divisão, esses envolvendo os números naturais criamos um 

novo material, para ser utilizado antes da “Caixa Sonora de Números Racionais na 

Forma Fracionária”, a Caixa de Operações Matemáticas, apresentada na próxima 

seção. 

 

Caixa de Operações Matemáticas 

Elaboramos também um material didático que foi nomeado “Caixa de 

Operações Matemáticas”. Este material foi idealizado à luz da teoria dos Três Mundos 

da Matemática. Foi planejado que o indivíduo possa manipular e ter ação sobre o 

material e suas peças, isto é, que use características do Mundo Corporificado, 

represente os números e sinais de operações, símbolos matemáticos, características 

do Mundo Simbólico, e também compreenda algumas propriedades das operações 

matemáticas, como por exemplo a propriedade comutativa da operação de adição, 

característica do Mundo Formal. 
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A Caixa de Operações Matemáticas consiste em uma caixa dividida em três 

partes, e pequenas peças de madeira a serem manipuladas para efetuar as operações 

matemáticas, conforme apresentado na Figura 43. 

Figura 43: Caixa de Operações Matemáticas 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

O uso dela consiste em trabalhar com o indivíduo o conceito das operações 

matemáticas básicas, adição e subtração. Para a adição, em cada uma das partes 

menores, são colocadas quantidades de objetos, parcelas da adição, e posteriormente 

as duas quantidades são unidas na parte maior da gaveta, chegando assim à soma, 

como, por exemplo, a adição (três mais dois), conforme representado na Figura 44. 

Figura 44: Representação da operação de adição 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Para trabalharmos a operação de subtração, colocamos uma determinada 

quantia de peças colocada na parte maior da gaveta e posteriormente são retiradas 

parte delas, conforme Figura 45.  
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Figura 45: Representação da operação de subtração 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

O resultado é igual ao número de peças que permanece na parte maior da 

gaveta, como por exemplo (cinco menos dois). 

 Com o intuito de trabalharmos os conceitos iniciais do subconstruto razão, 

explorarmos um pouco mais o sentido de audição de nossa participante de pesquisa 

e também incluirmos um material de informática em nossos materiais didáticos, 

incluímos o software Ritmática em nossas intervenções, e ele é apresentado na 

próxima seção. 

 

Software Ritmática 

O desenvolvimento do ambiente computacional denominado Ritmática 
é uma das ações de um projeto de pesquisa mais amplo denominado 
Multimodal, multisensory mathematics learning, uma parceria entre 
pesquisadores da Universidade Bandeirante Anhanguera no Brasil e 
as Universidades Simon Fraser e British Columbia no Canadá. O 
objetivo principal desse projeto é explorar o ensino e a aprendizagem 
de matemática por meio de uma diversidade de modalidade sensoriais.  

(CARRILHO, 2013, p. 46) 

 

O software Ritmática foi desenvolvido com a ideia de criar um micromundo para 

trabalhar com razão e proporção. Nesse trabalho, ele será usado para as intervenções 

em relação ao número racional na forma fracionária, que é objeto de nossa pesquisa, 

pois, com ele, podemos trabalhar com as características do subconstruto Razão. 

Esse software consiste em se trabalhar com ritmos, para os quais se dá valores 

aos numeradores e denominadores para defini-los, podendo usar até três ritmos 

simultaneamente, ou seja, trabalhar com polirritmos.  
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Baseamos nossas intervenções usando esse software nas reflexões sobre a 

leitura da pesquisa apresentada por Carrilho (2013), pois nesse trabalho verificou-se 

o uso do software retirando, em uma de suas tarefas, o apelo visual, mantendo assim 

o uso da audição como principal meio para a execução da tarefa trabalhada. Também 

ele trabalhou com a equivalência entre números racionais na forma fracionária, um 

dos objetos de nosso estudo.  

Para o nosso trabalho, desenvolvemos pequenas alterações para que fosse 

possível o uso por indivíduos cegos. Essas alterações consistem no uso somente de 

um teclado de computador, não utilizando o mouse para localizar a caixa na qual 

digitávamos as funções. 

O software, apresentado na Figura 46, possui apelo visual para seu uso pleno, 

porém entendemos que não há nenhum prejuízo para o indivíduo cego, já que, com 

uma pequena mudança na programação do software, criamos a possibilidade de 

digitarmos e usarmos sons, já pertencentes ao software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

No uso do aplicativo, os números podem ser digitados diretamente nos espaços 

destinados aos valores, números, representados no item B da Figura 47, nas funções 

“F”, “G” e “H”, ou, no nosso caso, digitados no campo destinado a textos, representado 

no item C. Também na máscara do software existe alguns botões para acionamento 

dos ritmos, representados no item A, os quais, com a adaptação por nós elaborada, 

também podem ser digitados diretamente no campo destinado ao texto. 

A B 

C 

Figura 46: Aplicativo do software Ritmática 
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Configuramos alguns acionamentos com uso teclado sendo:  

Para digitar os ritmos: 

 f digita-se f-espaço-valor numérico espaço valor numérico e a tecla 

enter, como apresentado na Figura 47; 

Figura 47: Exemplo de digitação no ritmática 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Ao digitarmos, por exemplo, esses valores, eles são transferidos para o valor 

da função f, apresentado no lado B da Figura 46. O mesmo acontece com as funções 

g e h. 

 g digita-se g-espaço-valor numérico-espaço-valor numérico e a tecla 

enter; 

 h digita-se h-espaço-valor numérico-espaço-valor numérico e a tecla 

enter; 

Exemplo: Se quisermos que toque um tom em um intervalo, devemos digitar f 

1 1 para configurar o primeiro ritmo e depois digitar.  

 f digita-se tf e a tecla enter; (para tocar) 

Ao acionarmos o toque da função f, ele emitirá um som de um ritmo. Esse ritmo 

também aparecerá na tela do computador, conforme apresentado na Figura 48, que 

não serão utilizados por nossa participante de pesquisa, já que não possui o sentido 

da visão, porém será muito útil para o pesquisador acompanhar o ritmo tocado. 
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Figura 48: Ritmo da função f 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Note que no campo de apresentação dos ritmos existem intervalos verticais, 

representando uma unidade, definido pelo primeiro valor numérico apresentado. 

Também aparecem alguns círculos azuis, esses são determinados pelo segundo valor 

numérico digitado na função, ou seja, como digitamos o valor numérico 1 teremos um 

círculo para cada intervalo. Vale salientar que quando aparece um círculo, um som é 

emitido. Destacamos que esse campo visual não foi substituído em nossa versão do 

software, mas utilizamos somente o som emitido, dado que nossa participante da 

pesquisa não tem acesso ao campo visual. O mesmo acontece com as funções g e h. 

Trabalharmos somente com uma função para nossa participante de pesquisa 

identificar o ritmo, aprender a digitar as funções e para a aprendizagem do 

subconstruto Razão. Para tocar separadamente os dois sons devemos digitar: 

 g digita-se tg e a tecla enter; 

E depois: 

 h digita-se th e a tecla enter;  

Outra opção do Ritmática é trabalhar com duas, ou as três, funções ao mesmo 

tempo, para isso deve-se digitar: 

  f e g juntos digita-se tfg e a tecla enter; 
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Assim podemos comparar ritmos. Por exemplo, se digitarmos as funções f 1 1 

e g 1 2, teremos ritmos como o apresentado na Figura 49. Usaremos essa ferramenta 

para trabalharmos o subconstruto razão e a equivalência. 

Figura 49: Ritmos das funções f e g juntas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 O mesmo procedimento pode ser feito para a combinação entre as funções f e 

h, g e h, ou até mesmo entre as três f, g e h. 

 f e h juntos digita-se tfh e a tecla enter; 

 g e h juntos digita-se tgh e a tecla enter; 

 f, g e h juntos digita-se tfgh e a tecla enter; 

Se, por acaso, a digitação for feita de forma incorreta, após ser digitada a tecla 

enter, o aplicativo emitirá um som avisando que a digitação foi feita de forma errada. 

Do mesmo modo, se estiver correta, o aplicativo emitirá um som, diferente do primeiro, 

indicando que a digitação está correta. 

Esse material didático, software Ritmática, nos dará a possibilidade de 

introduzir tarefas nas quais nossa participante da pesquisa agindo e manipulando o 

software, características do Mundo Corporificado, possivelmente, terá condições de 

construir seu conhecimento sobre o subconstruto razão do número racional na forma 

fracionária. Com as tarefas, pretendemos que ela consiga compreender, criando as 

funções, características do Mundo Simbólico, a equivalência entre números racionais 

na forma fracionária, características do Mundo Formal. 
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Nesse capítulo apresentamos três materiais didáticos que utilizamos nos 

encontros com nossa participante de pesquisa, dois dos quais, a Caixa Sonora de 

Números Racionais na Forma Fracionária e a Caixa de Operações Matemáticas, 

foram elaborados por nós, e o Software Ritmática que foi adaptado para o uso com a 

participante que não possui o sentido da visão.  

Os três materiais foram pensados para que nossa participante de pesquisa 

tenha que manipulá-los, agindo e criando situações de aprendizagem, características 

do Mundo Corporificado; para que consiga também pensar e nomear símbolos 

matemáticos, como os números, tanto os naturais como os racionais na forma 

fracionária, e operações matemáticas, características do Mundo Simbólico. 

Acreditamos que, com a ação sobre os materiais didáticos apresentados, ela também 

consiga compreender alguns conceitos formais como por exemplo propriedades das 

operações matemáticas, características do Mundo Formal. Assim pretendíamos fazer, 

com nossa participante de pesquisa, uma jornada pelos Três Mundos da Matemática 

criando possibilidades para que que ela construa seu conhecimento.  

 

Material Dourado 

Apesar do uso do Material Dourado não ter sido programado no início das 

atividades, a Caixa de Operações de Matemáticas não se mostrou eficiente para 

trabalharmos o sistema posicional na ordem decimal envolvendo dezenas e unidades, 

já que foi planejada para trabalharmos adições e subtrações envolvendo somente 

unidades. Um Material Dourado estava disponível na sala na qual fazíamos os 

encontros e nos pareceu uma boa ideia considerarmos seu uso.  

Souza e Oliveira (2010) apresentaram a Educadora Maria Montessori (1870- 

1952), criadora do Material Dourado, que foi uma médica e educadora italiana que 

dedicou, no início, seus trabalhos e pensamentos a crianças com alguma deficiência 

física ou intelectual, as quais as escolas normais não aceitavam. Ela criou materiais 

didáticos e um método de ensino, conhecido hoje como método Montessoriano. Esse 

método baseia-se em criar situações nas quais as crianças devem se desenvolver 

com a menor interferência possível do professor. Ao trabalhar com alunos deficientes, 

verificou que, a partir da manipulação de objetos, as crianças aprendiam conceitos 
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matemáticos com mais facilidades. Já que compartilhamos de seu pensamento, 

resolvemos incluir o Material Dourado em nossas atividades. 

O Material Dourado, inicialmente chamado de material de contas douradas, 

consiste em peças que representam as posições dos algarismos na numeração 

decimal, ou seja, um cubo pequeno representa uma unidade; uma barra, formada por 

dez cubos pequenos, representa a dezena; uma placa formada por dez barra 

representa a centena; e um cubo grande formado por dez placas concebe um milhar, 

conforme representado na Figura 50. 

Figura 50: Apresentação do Material Dourado 

 

Fonte: http://praticaspedagogicas.com.br/blog/?cat=148 

Sousa e Oliveira (2010) citam, ainda, que muitos professores pedagogos, 

devido à dificuldade de ensinar a Matemática, procuram formações nas quais se 

ensina a lecionar utilizando materiais manipuláveis tais como o material dourado. 

Salientam ainda que o uso do material por si só, como outros materiais didáticos, não 

garante o aprendizado dessa ciência. É necessário que o professor, para fazer uma 

mediação com sucesso, estude e compreenda a teoria a ser aprendida pelos alunos. 

Esse material pode ser manipulado e percebido visualizando-o ou tateando-o. 

Devido a isso, o seu uso é apropriado tanto para videntes como para deficientes 

visuais. Por isso foi por nós escolhido para o uso nas intervenções com nossa 

participante de pesquisa. O Material Dourado não traz restrições de uso nem 

necessidade de adaptações, sendo um recurso, considerado por nós, como muito 

importante e útil para o ensino das operações matemáticas básicas para os alunos 
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com ou sem deficiência visual. Além de possibilitar inúmeras adequações para a 

realização de atividades, sua utilização é essencial para promover a compreensão dos 

valores assumidos pelos numerais nas trocas de posições (ordens) decorrentes do 

sistema de numeração decimal. 

No próximo capítulo apresentamos o nosso primeiro encontro com nossa 

participante de pesquisa. 
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                                                                                                 Capítulo IV                  

Encontrando Vitória  

Nosso intuito inicial era fazer a pesquisa com participantes com deficiência 

visual que já tivessem conhecimentos dos conteúdos que acreditamos serem 

necessários para ser possível aprender as ideias iniciais sobre o número racional na 

forma fracionária. 

Entendíamos que, para compreender os subconstrutos relacionados ao 

número racional na forma fracionária, seria necessário o conhecimento de outros 

conteúdos matemáticos, ou seja, seria indispensável que, na imagem de conceito 

relacionada ao número racional na forma fracionária do participante da pesquisa, 

tivesse já-encontrados como conhecimentos sobre contagem, reconhecimento de 

quantidades, adição e subtração envolvendo unidades, reconhecimento de símbolos 

matemáticos, relação de ordem, adição e subtração envolvendo dezenas, 

multiplicação e divisão, conforme apresentado na Figura 51. 

Figura 51: Imagem de conceito esperada antes de conhecer Vitória 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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A contagem seria necessária para a formação do número racional na forma 

fracionária, pois, para que o indivíduo trabalhasse com o Subconstruto parte-todo, 

teria que efetuar uma dupla contagem para montar o número e também representá-la 

para a formação do número na forma 
𝑎

𝑏
. 

O reconhecimento de quantidades também se fazia necessário devido à dupla 

contagem, já que é necessário que o indivíduo quantifique o total de objetos de um 

conjunto ou o total de partes em que o todo está dividido e o total de partes destacadas 

para formar o número racional na forma fracionária.  

Adição e subtração envolvendo unidades justifica-se pela necessidade, como 

já-encontrados, pois acreditamos que facilita a contagem ter tal conhecimento quando 

se lida com mais que um conjunto de elementos. 

Conhecimentos sobre símbolos matemáticos mostram-se indispensáveis para 

a identificação e para o raciocínio sobre o número racional na forma fracionária, já que 

a palavra que usamos para identificar um conceito matemático nos traz à mente a 

imagem de conceito referente àquele termo. Também o conhecimento sobre os 

símbolos matemáticos é de suma importância para a representação da dupla 

contagem. Da mesma forma é a utilização desses símbolos na representação do 

número. 

A relação de ordem aparece, como já-encontrado necessário na imagem de 

conceito, pelo menos em duas ocasiões, uma delas é para efetuarmos as operações 

matemáticas, a outra já que os numeradores e denominadores podem ser maiores 

que o número 9.  

Conhecimentos sobre adição e subtração envolvendo dezenas são 

necessários, como já-encontrados, pelos mesmos motivos pelos quais os 

conhecimentos sobre a adição e a subtração envolvendo unidades os são. Porém, 

vale salientar, que os numeradores e denominadores envolvendo os números 

racionais na forma fracionária podem envolver unidades, dezenas, centenas, entre 

outros. 

Conhecimentos sobre as operações de multiplicação e divisão mostram-se 

necessários, como já-encontrados na imagem de conceito, pois para compreender os 
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conceitos do Subconstruto Razão para trabalhar com a ideia de equivalência, temos 

que efetuar tais operações matemáticas. 

Conversando com alguns colegas de trabalho sobre nossa pesquisa, contamos 

que ainda estávamos procurando alunos cegos para ser nossos participantes de 

pesquisa. Então nos foi indicado que, em uma das escolas públicas municipais de 

uma cidade da Grande São Paulo havia uma menina matriculada nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental que possivelmente tinha as características que estávamos 

procurando. 

Entramos em contato com a coordenadora pedagógica e a diretora da escola e 

explicamos que queríamos realizar encontros com a aluna para fazermos 

intervenções com o intuito de ajudar no aprendizado sobre os números racionais na 

forma fracionária. Um encontro com a menina e sua mãe foi autorizado e marcado 

pela coordenadora e a diretora da unidade escolar.   

 

Conhecendo Vitória 

O encontro ocorreu na sala da coordenação pedagógica da unidade escolar 

com a presença da menina que seria nossa participante da pesquisa, sua mãe, a 

coordenadora pedagógica, a professora auxiliar da turma que a aluna estava 

matriculada e esse pesquisador.  

Começamos explicando para a mãe da menina a nossa pesquisa, como seria, 

o intuito e a periodicidade dos encontros desse pesquisador e sua filha. Esclarecemos 

também que precisávamos de sua autorização formal para que tal encontros 

ocorressem. Para isso ela assinaria um termo livre e esclarecido, o qual conteriam os 

dados da pesquisa e a identificação do pesquisador. Também foi enfatizado que 

poderia cancelar a autorização a qualquer momento. 

Após a autorização da mãe, assinando o termo livre e esclarecido, pedimos que 

nos contasse um pouco sobre sua filha. Vale salientar que esse encontro não foi 

gravado. As falas que serão aqui transcritas foram anotadas pelo pesquisador durante 

o encontro. 
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A mãe de Vitória relatou que sua filha nasceu prematura e teve a necessidade 

de ficar na incubadora durante seis meses. Logo no primeiro mês, por ficar com os 

olhos expostos ao oxigênio, ficou cega. 

Pedimos que nos contasse como era a menina em seu dia a dia. Nos contou 

que a menina tinha 10 anos, que era ativa, brincava muito, inclusive de jogar bola, 

entre outras brincadeiras. Também disse que ela era independente para se alimentar. 

Gostava de assistir televisão e de brincar com sua irmã mais nova. 

Solicitamos que nos contasse como a menina era na escola. Relatou que a 

menina não gostava muito de ir à escola. Que a menina estava matriculada no quarto 

ano do ensino fundamental e que sua filha ficava sentada em sua carteira, às vezes 

até dormindo, pois não era realizada nenhuma atividade com ela. Essa afirmação foi 

posteriormente reforçada em conversas informais com funcionários da unidade 

escolar. Então, pedimos autorização para conversar com a menina, a qual foi 

concedida. 

Explicamos novamente a pesquisa, agora dirigindo a conversa com a aluna. 

Questionamos se entendera e se aceitaria participar dos encontros. Ela disse que sim, 

aceitaria participar pois gostaria muito de aprender. 

Informamos a ela, à sua mãe e à direção da escola que marcaríamos um 

encontro inicial após recebermos autorização do Comitê de Ética. A coordenadora 

pedagógica solicitou que os encontros fossem acompanhados pela professora 

auxiliar, pois a menina se sentia à vontade com ela. 

A professora auxiliar, que aqui chamaremos de Isabela, nos acompanhou em 

todos os encontros, o que nos ajudou muito, pois filmou todos os momentos que 

passamos com a menina. 

Aproveitando esse encontro explicamos a nossa participante de pesquisa que 

a chamaríamos por outro nome no texto da pesquisa, para preservar sua identidade. 

Questionamos se gostaria de escolher tal nome. Escolheu Vitória, pois era o nome de 

sua melhor amiga. Então, em nossa pesquisa, nos referimos a nossa participante 

como Vitória. 
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Registrando os encontros para intervenção 

Todas as intervenções foram filmadas para que, posteriormente aos encontros, 

pudéssemos analisar e refletir sobre os vídeos. Para a realização da análise dos 

dados, nos baseamos em Powell, Francisco e Maher (2000). Assistimos aos vídeos 

pelo menos em quatro etapas, sendo três delas na sequência. Na primeira vez, 

assistimos o vídeo inteiro sem interrupções. O objetivo foi relembrar a intervenção de 

um modo geral, ou seja, entender o que aconteceu naquele encontro. Na segunda vez 

em que assistimos ao vídeo, anotamos as principais passagens, algumas vezes 

paramos e voltamos para assistir alguma cena novamente. O objetivo é destacar 

pontos importantes e descrever algumas situações que por ventura tenham ocorrido. 

Na terceira vez, transcrevemos as falas e conversas relevantes ocorridas durante a 

intervenção. Para isso, voltamos várias vezes as cenas para termos certeza da 

transcrição correta e real. 

Depois da análise parcial feita e escrita, assistimos ao vídeo pela quarta vez, 

para verificarmos se ele está adequado aos dados, ou se deixamos de anotar algo 

relevante para a pesquisa. Vale salientar que somente assistimos pela quarta vez 

depois de termos escrito e organizado o texto, de preferência não no mesmo dia em 

que montamos o texto, a fim de nos distanciarmos do texto e do vídeo, pretendendo 

ter um novo olhar para o ocorrido e para a análise. 

Importante destacar que, desde a primeira vez que assistimos aos vídeos, os 

analisamos à luz da teoria escolhida, nesse caso, Os Três Mundos da Matemática 

(TALL, 2004a, 2004b, 2013). 

 

Avaliação das imagens de conceitos matemáticos de Vitoria  

Tabela 1: Primeiro encontro com Vitória 

Material Bolinhas de madeira 

Tarefa Avaliação Preliminar 

Tempo de duração 25 minutos 

Conteúdo 
Matemático 

Contagem e Adição 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Após algumas semanas, depois de recebermos autorização do Comitê de 

Ética, tivemos nosso primeiro encontro para intervenções, que teve duração de 25 

minutos. O objetivo foi fazer uma avaliação. Tínhamos a necessidade de saber quais 

os conhecimentos, em Matemática, ela já possuía, ou seja, dentre os já-encontrados 

colaboradores que teriam que pertencer à imagem de conceito que entendíamos ser 

necessária para que Vitória aprendesse os conceitos do número racional na forma 

fracionária, quais ela já possuía. Essa investigação justifica-se já que tínhamos que 

definir de que ponto iniciaríamos as intervenções e quais seriam as atividades a serem 

trabalhadas nos encontros posteriores. 

 

Descobrindo a imagem de conceito inicial 

Tendo em mente que teríamos que verificar o conhecimento de Vitória 

começamos com um questionamento 

P12. O que você sabe de Matemática? 

V13. Todos os números. 

P. Sabe todos? Então fale para mim quais você conhece. 

V. Eu conheço muito pouco de números. O um, dois, três, quatro, cinco, 

seis, sete, oito, nove, dez 

P. E depois do dez? 

V. O onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 

dezoito, dezenove, vinte.  

P. E depois do vinte? 

V. O vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, 

vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, 

trinta e dois. É só esses que eu sei. 

 A mãe de Vitória em uma conversa informal tinha nos contado que ela contava 

somente até trinta e dois, o que foi confirmado nessa nossa conversa. 

Depois disso, indagamos se sabia reconhecer quantidades.  

P. Contar você já mostrou que sabe. E verificar uma quantidade de 

objetos? Você sabe? 

                                                           
12 Usaremos a letra P para representar a fala do Pesquisador. 
13 Usaremos a letra V para representar a fala de Vitória. 
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V. Sei 

P. Vamos verificar? Tem uma quantidade de bolinhas aqui na sua 

frente. (Colocamos algumas bolinhas de madeira para que ela 

contasse. 

V. Tem três. (Contando as bolinhas) 

P. Isso. E agora? 

V, São sete. 

P. Isso aí. 

Usando bolinhas de madeira separamos várias quantidades de objeto entre um 

e doze, e Vitória contando um a um, acertou todas. Depois que começamos, demos a 

ela várias bolinhas e solicitamos que nos desse uma quantidade, repetimos o 

procedimento algumas vezes e Vitória não mostrou nenhuma dificuldade em separar 

as quantidades solicitadas.  Assim conjecturamos que ela não apresenta dificuldades 

em quantificar, pois Vitória não apresentou dificuldades em manipular as bolinhas de 

madeira e apresentar verbalmente a quantidade correta.  

Depois de realizar as atividades de quantificação com Vitória, continuamos 

verificando se possuía outros conhecimentos: 

P. Verificar a quantidade você sabe. E fazer adição. 

V. Sei. 

P. Então quanto que é três mais dois? 

V. Três mais dois eu não sei. 

P. Não sabe. Então vamos perguntar outra. Quanto que é um mais 

dois? 

V. Um mais dois? 

P. É. 

V. Também não. 

P. Você quer aprender isso? 

V. Quero. Mas eu sei quanto é dois mais dois. 

P. Quanto é dois mais dois? 

V. Quatro. 

P. Muito bem. 

De acordo com o trecho de conversa descrito acima, acreditamos que Vitória 

não tinha como já-encontrado a operação de adição, cremos que o dois mais dois 

seria algo decorado. 
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Após a análise do primeiro encontro para intervenções, concluímos que Vitória 

possuía uma imagem de conceito modesta referente à Aritmética. Somente com dois 

já-encontrados em sua imagem de conceito sobre Matemática, conforme 

representado na Figura 52. 

Figura 52: Imagem de conceito inicial de Vitória 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 Com isso entendemos que teremos que começar ajudando Vitória a enriquecer 

sua imagem de conceito sobre o tema. 

 Após esse primeiro encontro de intervenção, planejamos os trabalhos que 

teríamos que fazer com Vitória para que ela formasse uma imagem de conceito que 

acreditávamos ser necessária para a aprendizagem do número racional na forma 

fracionária. O planejamento final de cada encontro foi concluído após a análise do 

vídeo do anterior. Vale salientar que o planejamento do encontro era flexível, ou seja, 

poderia sofrer alterações durante o encontro. 

 No próximo capítulo, trazemos as primeiras intervenções com Vitória. Nessas 

intervenções trabalhamos com os números naturais. Focamos nesses encontros a 

aprendizagem da contagem, quantificação, sistema de numeração decimal, adição, 

subtração, multiplicação e divisão, todos envolvendo os números naturais.  
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                                                                                                  Capítulo V 

Uma jornada com os números naturais 

                                                                                                   

Para atingirmos nosso objetivo de pesquisa, elaboramos dezoito encontros, dos 

quais doze deles são apresentados neste capítulo. Esses doze encontros tiveram, 

com as intervenções, um total de sete horas e três minutos. Neles, procuramos criar 

situações para que Vitória construísse uma imagem de conceitos associados aos 

números naturais com os números naturais, como contagem, quantificação, adição, 

subtração, multiplicação e divisão. 

Toda a elaboração e aplicação das atividades descritas nesse capítulo e 

também no próximo, foram pensadas levando em consideração três passos: 

planejamento, coleta de dados e avaliação.  

Planejamos as intervenções levando em consideração dois aspectos. Primeiro, 

os já-encontrados adquiridos por Vitória. Partimos sempre do ponto que entendemos 

que ela poderia construir um novo aprendizado, um a-encontrar. Para isso, antes de 

iniciar a elaboração do encontro seguinte, assistimos e analisamos o vídeo do 

encontro anterior. Segundo, toda a elaboração de atividades foi preparada à luz dos 

Três Mundos da Matemática. 

Durante a execução das atividades, avaliamos continuamente o trabalho 

realizado e a aprendizagem de Vitória, ou seja, cada passo dado por ela foi importante 

e deveria interferir, se necessário, na atividade. Por exemplo, se ela não conseguiu 

responder uma certa atividade proposta, deveríamos reformulá-la e reaplicá-la até que 

o sucesso fosse alcançado. 

Para formarmos a imagem de conceito que entendemos necessária para a 

compreensão do número racional na forma fracionária nessa primeira etapa, tivemos 

um objetivo especifico com as atividades planejadas para cada um dos encontros, 

apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Relação dos encontros para intervenção com os números naturais 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Na Tabela 2, procuramos resumir os encontros das intervenções realizadas 

para nossa jornada com os números naturais. 

A seguir, apresentamos os encontros do pesquisador com a participante da 

pesquisa para as intervenções. Os encontros tiveram a presença de Vitória, do 

pesquisador e de Isabela, professora auxiliar que era responsável por Vitória na 

escola. Isabela auxiliou na coleta de dados gravando em vídeo os encontros. 



105 
 

 
 

Iniciando as ideias da operação de adição 

O segundo encontro aconteceu sete dias após o primeiro, o qual foi 

apresentado e analisado no capítulo IV, e teve duração de 30 minutos. O objetivo foi 

introduzir as ideias iniciais, juntar duas ou mais quantidades, da operação de adição.  

Inicialmente, apresentamos à Vitória a gaveta da Caixa de Operações 

Matemáticas, material didático criado para esses encontros, para efetuar a operação 

de adição. Partindo de um já-encontrado pertencente à imagem de conceito de Vitória 

sobre Matemática, ou seja, a habilidade de contar até trinta e dois, começamos com 

as noções da operação de adição envolvendo unidades. Com o uso da caixa de 

operações (Figura 53), iniciamos a operação de adição colocando peças 

representando as parcelas para que efetuasse a operação. Salientamos que o uso 

desse material didático remete ao uso de características do Mundo Corporificado, isto 

é, agir e refletir sobre o material para a construção de sua aprendizagem, afim de 

colaborar para que Vitória compreendesse os conceitos iniciais dessa operação. 

Figura 53: Vitória usando o material didático pela primeira vez 

                 

Fonte: Arquivo pessoal 

Aproveitando uma pergunta feita a ela no encontro anterior, três mais um, a 

qual Vitória não soube responder, colocamos três peças na primeira parte reservada 

para as parcelas e uma na segunda. Solicitamos que ela contasse separadamente 

cada parcela e depois juntasse todas e contasse novamente, conforme diálogo a 

seguir. Explicamos a ela que acabara de efetuar a operação de adição. Esta fase da 

aprendizagem da operação de adição é denominada como “contar todos” (GRAY et 

al., 1999). 

P. Uma das perguntas que eu fiz para você na semana passada foi 

quanto era três mais um. Lembra que eu perguntei isso? 
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V. hum hum (balançando a cabeça afirmativamente). 

P. Eu vou colocar algumas pecinhas aqui, conta um lado de cada vez. 

V. Tem três. 

P. E aqui? 

V. Um. 

P. Fazer adição é fazer três mais um. Não é? 

V. Hum hum (afirmando que sim). Deixa eu contar. 

P. Conta. 

V. Cinco. 

P. Será que é cinco. Conta de novo. 

V. Não, é quatro. 

P. Então três mais um é igual a? 

V. Quatro. 

Entendemos que Vitória errou a primeira contagem da soma por estar ansiosa. 

Ao contar novamente, respondeu rapidamente “quatro”. Após essa primeira adição, 

fizemos uma sequência de quatro adições: quatro mais dois; cinco mais três; dois mais 

três e quatro mais três, as quais Vitória respondeu todas corretamente, usando o 

mesmo procedimento da questão anterior, ou seja, separando, fisicamente, as 

parcelas nos espaços da Caixa de Operações, depois juntando no espaço reservado 

para a soma e assim contando para chegar ao resultado, “contando todos”. Depois 

colocamos as peças e esperamos. 

   P. Pode fazer de novo. Já mudei a conta. 

   V. Quatro mais quatro dá. Deixa eu ver. Dá oito. 

Entendemos que Vitória, nesse momento, começou a sentir confiança e a se 

apropriar de um novo vocabulário, a enunciação da operação de adição. Vitória pediu 

para criar as contas, queria fazer dez mais dez. Após separar as peças, dez em cada 

parcela. 

P. Quanto tem aqui? 

V. Dez. 

P. E aqui? 

V. Dez. 

P. Quanto será que é dez mais dez? 

V. Vinte. (Vitória respondeu sem contar). 

P. Como você sabe? 

V. Ela que me ensinou. (Referindo-se a Isabela). 
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 Observamos, a partir desse momento, que Vitoria tinha algumas adições 

decoradas, que entendemos como já-encontrados, então o vocabulário da adição não 

parecia ser novidade para ela. 

 No momento em que solicitamos que efetuasse as adições quatro mais dois e 

dois mais quatro, ela questionou o porquê do mesmo resultado. Aproveitando o 

ocorrido, apresentamos outras situações que estão descritas a seguir. 

P. Agora faz dois mais quatro. Quanto dá dois mais quatro? 

V. Eu não sei.  

P. Você não sabe? Então vamos fazer. 

V. Dá seis. (Separando e contando as peças do material didático) 

P. Deu seis também né? 

V. Mas, por que dá tudo seis?  

P. Vamos tentar descobrir. Pega quatro mais dois de novo. 

V. Tá. 

 Aproveitando a curiosidade de Vitoria introduzimos outras adições trocando a 

ordem das parcelas: três mais um e um mais três; quatro mais três e três mais quatro 

e três mais cinco e cinco mais três. Fizemos isso na tentativa de Vitória perceber a 

regularidade na operação. 

P. Vamos fazer três mais cinco. 

V. Aqui tem cinco e aqui tem três. 

P. Quanto dá três mais cinco. 

V. Deu oito. (contando todos). 

P. Vamos inverter agora vamos fazer cinco mais três para ver se dá a 

mesma coisa? 

V. Vai dar a mesma coisa. (sem contar, deduzindo). 

P. Conta para ver se dá a mesma coisa. (pedimos para contar para ela 

ter certeza que tinha acertado). 

V. Deu oito. 

P. Será que todas as vezes dá a mesma coisa? 

V. Eu acho que sim. 

 Vitória, que no começo duvidou da regularidade, chegou à conclusão de que a 

ordem das quantidades apresentadas nas parcelas não alterava o resultado final, ou 

seja, a soma. Aparentemente, ela estava enriquecendo sua imagem de conceito, pois 

percebeu uma característica do Mundo Formal, que na operação de adição é definida 
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como propriedade comutativa. Ela percebeu essa regularidade manipulando o 

material didático, isto é, vivenciou esta propriedade no Mundo Corporificado. 

Conjecturamos que, naquele momento trabalhávamos na intersecção Corporificado 

Formal, apresentado na Figura 54, pois fazemos uso de características dos Mundos 

Corporificado e Formal.  

Figura 54: Destaque da intersecção entre os Mundos Corporificado e Formal 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Também vale destacar que, com isso, ela conseguiu fazer uma Abstração 

Estrutural, iniciando uma evolução cognitiva, já que, ao trabalhar com características 

do Mundo Corporificado, manipulando as peças da Caixa de Operações, teve a 

percepção de uma regularidade, a propriedade comutativa da operação de adição, 

que é características do Mundo Formal, fazendo sua jornada da Matemática Prática à 

Matemática Teórica (Figura 55). 

Figura 55: Abstração Estrutural 
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Fonte: Arquivo pessoal 

Concluímos que, após o segundo encontro, Vitória compreendeu alguns 

conceitos iniciais da operação de adição, como, por exemplo, parte do vocabulário 

matemático referente a tal operação e a ideia de juntar as parcelas para chegar à 

soma. Notamos também que ela não demonstrou dificuldades em quantificar as 

parcelas e as somas trabalhadas. É possível que fossem já-encontrados pertencentes 

à sua imagem de conceito. Entendemos que ela começou a aumentar sua imagem de 

conceito, ainda muito modesta, sobre o que cremos ser necessário para a 

aprendizagem dos números racionais na forma fracionária, conforme apresentado na 

Figura 56. 

Figura 56: Imagem de conceito após o 2º encontro 

            

Fonte: Arquivo pessoal 

Além da imagem de conceito gerada por meio do já-encontrado “Adição 

envolvendo unidades”, temos a interferência da relação dos já-encontrados 

pertencentes a essa imagem de conceito no nascimento de um novo já-encontrado 

“propriedade comutativa da adição”. Por exemplo, para Vitória ter a percepção da 

propriedade comutativa da adição, ela percebeu que ao “juntar as quantidades”, já-

encontrado já pertencente a sua imagem de conceito, a ordem das parcelas não 

alterava o resultado. Também o uso do “vocabulário matemático”, outro já-encontrado, 

ajudou para que ela pudesse expressar o pensamento, e assim discutir e ter certeza 

de tal padrão. 
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Vale salientar que, durante esse encontro, fizemos intervenções que facilitaram 

Vitória a construir seus primeiros conhecimentos com o uso de características do 

Mundo Corporificado, isto é, manipulação e ação sobre o material didático. Houve 

também características do Mundo Simbólico, dado que ela expressou verbalmente os 

símbolos matemáticos como os números e sinais de adição e igualdade e também a 

operação de adição. Vitória também teve contato com uma característica do Mundo 

Formal, a propriedade comutativa da operação de adição. Entendemos que, com essa 

percepção, ela demonstrou fazer suas primeiras abstrações estruturais, ou seja, 

conseguiu perceber um padrão da operação de adição, levando a conjecturas que 

poderão facilitar a efetuar a operação matemática em questão. Após uma análise 

inicial da situação de Vitória, resolvemos que, no próximo encontro, iríamos intervir 

por meio de atividades planejadas, para que Vitória pudesse aprofundar seus 

conhecimentos sobre a operação matemática de adição em algumas características 

referentes ao Mundo Formal. 

 

Trabalhando alguns conceitos da operação de adição 

O terceiro encontro aconteceu sete dias após o segundo, e teve duração de 25 

minutos. O objetivo desse encontro foi trabalhar a propriedade elemento neutro da 

operação de adição, e, consequentemente, o conceito do número zero, e também 

trabalhar a aplicação da operação de adição em situações cotidianas. 

A análise desse encontro ficou prejudicada, pois o vídeo foi danificado, então 

não pudemos relatar a falas de forma direta. Usamos, para a análise, as anotações 

feitas pelo pesquisador durante e logo após o encontro. 

Durante a intervenção, repetimos algumas vezes o trabalho com o material 

didático para facilitar a compreensão do conteúdo, isto é, utilizamos características do 

Mundo Corporificado para que Vitória pudesse construir seus conhecimentos. 

Também introduzimos a ideia do número zero, associando este número à ausência 

de peças em um dos espaços reservados à parcela na caixa do material didático. No 

início, tratar a quantidade de elementos de um vazio como um número confundiu 

Vitória, pois neste caso, não havia necessidade de efetuar o procedimento para 
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adicionar, ou seja, não juntava as duas parcelas no local reservado para a soma. 

Neste momento, é possível evidenciar a centralidade do Mundo Corporificado no 

sentido que Vitória atribuiu para a operação de adição.  

Entendemos que o número zero necessita de uma abstração, pois é difícil sua 

corporificação, e na tentativa de que ela se apropriasse do conceito de tal número, 

pedimos para que efetuasse a adição três mais zero. Quando ela disse que não era 

possível fazer tal conta, pegamos em suas mãos e fizemos com elas o movimento de 

pegar as peças, nas parcelas, e juntar as quantidades, na soma. Ela disse um “tá” 

seguido do resultado “três” e um sorriso, assim concluímos que tinha percebido que 

era, sim, possível a operação de adição envolvendo a quantidade zero. Entendemos 

que Vitória corporificou o número zero, ajudando assim a compreensão por parte de 

Vitória. 

Constatamos que, além da compreensão do número zero, uma importante 

abstração feita por Vitória, com a manipulação das peças do material didático e com 

o movimento da mão de pegar as peças pertencentes ao conjunto vazio 

representando tal número. Ela também percebeu que a adição desse número a um 

outro não altera esse segundo, ou seja, percebeu a propriedade elemento neutro da 

operação de adição, característica do Mundo Formal. Com isso, tivemos uma 

abstração operacional e uma jornada do Mundo Corporificado para a intersecção 

Corporificado Simbólico, e dessa para a intersecção Simbólico Formal. Outra evolução 

importante é a passagem da Matemática Prática para a Matemática Teórica, 

representada na Figura 57. 

Figura 57: Abstração Operacional de Vitória 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Começamos então, uma nova etapa. Nela apresentamos algumas situações 

cujas soluções exigiram efetuar a operação de adição. 

Joãozinho tinha cinco bolinhas de gude. Foi jogar com seu amigo e 

ganhou três bolinhas. Com quantas bolinhas Joãozinho ficou? 

Vitória, ao ouvir que Joãozinho tinha cinco bolinhas, rapidamente, e sem ter 

recebido orientação, pegou cinco peças e colocou na caixa, e mais três na sequência, 

que, juntando com as cinco primeiras, afirmou “Ficou com oito”. Nessa resolução 

começou a contar a partir da quantidade já existente, cinco. Essa fase é denominada 

“continuar contando” (GRAY, PINTO, et. al., 1999, p. 3). 

Uma segunda situação foi apresentada a Vitória.  

Maria tinha três figurinhas. Ganhou de sua amiga mais duas. Com 

quantas figurinhas Maria ficou? 

Vitória, que novamente pegou as primeiras peças ao ouvir o relato de que Maria 

tinha três figurinhas, dessa vez nem efetuou a ação de juntar as duas parcelas disse 

“cinco figurinhas, ela ficou com cinco.” Conjecturamos que a operação dois mais três 

já seja de conhecimento de Vitória, ou seja, tal adição era para Vitória um “fato 

conhecido” (GRAY, PINTO, et al., 1999). 

Solicitamos a Vitória que devolvesse as peças para uma sacola de plástico que 

estava sobre a mesa. Antes de devolver disse com entusiasmo: “Estou gostando 

muito”. 

Trabalhamos com Vitória mais quatro situações, até que ela nos interrompeu 

pedindo para inventar uma. Começamos dizendo que ela tinha um estojo com seis 

gizes de cera, e ela completou falando que ganhará outra caixa, agora com oito gizes. 

A situação nos pareceu realmente ter ocorrido com ela. Porém, ao tentar juntar as 

peças, contando todas, uma delas caiu e ficou complicado para efetuar a operação. 

Depois de uma pequena ajuda para organizar e contar a quantidade total de peças, 

Vitória obteve sucesso. 

Após a análise do ocorrido nesse encontro, concluímos que a participante de 

nossa pesquisa, Vitória, compreendeu, demonstrando a habilidade de efetuar a 
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operação de adição envolvendo quantidades que podemos representar com unidades, 

ou seja, trabalhar com quantidades entre zero e nove, representado a nova imagem 

de conceito na Figura 58. Entendemos que, para o próximo encontro, após algumas 

atividades envolvendo a adição poderíamos introduzir as ideias iniciais da operação 

de subtração. 

Figura 58: Imagem de conceito após o 3º encontro 

                 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Por meio das atividades propostas, Vitória teve a oportunidade de manipular e 

agir sobre o material didático utilizado, construindo as soluções das situações-

problema apresentadas. Partir do uso de características corporificadas, com as quais 

Vitória vivenciou em uma adição através do tato, nos pareceu essencial para a 

construção de seu conhecimento. 

 

Trabalhando já-encontrados da operação de adição e introduzindo a subtração 

O quarto encontro ocorreu sete dias após o terceiro, e teve duração de 37 

minutos. Trabalhamos nele um pouco mais a operação de adição, e introduzimos as 

ideias iniciais da operação de subtração. Nosso objetivo nesse encontro foi possibilitar 

que Vitória se familiarizasse com a operação de adição e compreendesse as ideias 

iniciais da operação de subtração. 
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Iniciamos essa intervenção apresentando algumas situações-problema 

envolvendo a operação de adição. A primeira situação problema foi: 

Joana tem oito anos. Seu irmão tem quatro a mais que ela. Qual a idade 

dele? 

 Após ouvir o problema, sem utilizar a manipulação ela respondeu: 

V. Quatro. 

P. Vamos pensar. Joana tem oito. Pega oito. 

V. Oito. 

P. O irmão dela tem quatro a mais.  

V. Quatro? 

P. Sim. Quantos anos ele tem?  

V. Quatro e ela oito.  

Percebendo que ela ficou confusa e pouco interessada na situação-problema, 

então resolvemos apresentar outra e deixar essa para mais tarde. Entendemos que 

essa dificuldade apresentada por Vitória deve-se ao fato de que a estrutura dessa 

situação-problema é diferente das demais já apresentadas a ela, ou seja, nessa a 

situação as duas parcelas não foram claramente oferecidas, atribuindo cada parcela 

a um dos personagens, e sim a idade do segundo seria a soma dessa adição.   

Carla tem três reais. Ela ganhou cinco reais de seu pai. Com quantos 

reais ela ficou? 

 Enquanto ouvia a situação, ela já foi separando as pecinhas do material 

didático. Após ouvir a situação-problema, disse: 

V. Três mais cinco. 

P. Que dá? 

V. Sete. 

P. Vê se são sete mesmo. 

V. Deixa eu ver. 

V. Oito. Que dá oito. 

P. Ela ficou com oito reais? 

V. Sim. 
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Com a situação apresentada no diálogo conjecturamos que Vitória tinha 

entendido o processo da resolução de adição envolvendo unidades, pelo menos em 

relação desse tipo de situação. Após relatar que compraria muitos doces se tivesse 

os oito reais, uma terceira situação-problema foi apresentada: 

Pedro saiu de sua casa para jogar bolinha de gude com seus amigos. 

Ele saiu de sua casa com seis bolinhas. Ganhou no jogo duas bolinhas. 

Com quantas bolinhas Pedro ficou? 

Da mesma forma que a questão anterior, Vitoria separou as peças enquanto 

ouvia a situação problema, e:  

V. Ele ficou com oito. 

P. Com oito? Que conta você fez? 

V. Mas eu fiz de duas e seis. 

P. Dois mais seis? 

V. É. E dois mais seis ficou oito. 

P. É isso aí. 

 Vitória se sentia mais confiante e apoiando-se na manipulação e ação sobre as 

peças do material didático, ou seja, apoiando-se em características do Mundo 

Corporificado para a resolução dessas situações-problema. Também implicitamente 

fez uso da propriedade comutativa quando escolheu efetuar a adição dois mais seis, 

não seguindo a narrativa da situação, na qual a quantidade seis é a primeira 

mencionada. A próxima situação: 

Meire tem sete bonecas e Carla tem três. Elas juntaram todas as 

bonecas para doar para um orfanato. Quantas bonecas as crianças do 

orfanato ganharam? 

V. Deixa eu ver. 

 Vitoria, após colocar as peças juntas, tentou contá-las, porém se atrapalhou 

com as peças colocando uma sobre a outra. 

P. Posso falar uma coisa? 

V. Pode. 

P. Quando você está colocando as peças aqui as peças estão caindo 

de volta. Vamos fazer de novo? 
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V. Sim. 

 A situação-problema foi lida novamente e: 

V. Sete mais três dá, dá. Dá quantos? 

P. Vamos ver? Conta para a gente ver. 

V. Dá dez. 

P. Isso mesmo. 

V. Acho que eu errei a conta (disse com uma voz triste). 

P. Aquela hora sim, mas isso não tem problema. Você ainda está 

aprendendo. Vamos fazer mais uma? 

V. hum hum (mostrando com um movimento de cabeça que sim). 

Vitória se sente triste e desmotivada quando erra. Tentamos mostrar a ela que 

o erro faz parte do processo de aprendizagem, mas ela não aceitou isso facilmente e 

se mostrou muito ansiosa para acertar sempre. 

A quarta situação-problema apresentada a Vitória foi: 

A Mônica ganhou quatro reais de seu pai. Ela ganhou dois reais de sua 

mãe. Com quantos reais ela ficou?  

Vitória, manipulando o material didático, ou seja, separando as peças referente 

a cada parcela e depois juntando e contando todas, resolveu esta situação com 

facilidade.  

V. Ela ficou com seis reais. 

Uma nova situação-problema foi apresentada a Vitória. Sua estrutura ainda 

envolveu uma situação de transformar um estado inicial mas, para a resolução, era 

necessária uma adição com três parcelas. 

Pedro tinha três reais. Ganhou de seu tio dois reais e ganhou de seu pai 

quatro reais. Com quantos reais Pedro ficou?  

V. É um problemão (sorrindo). 

P. É mesmo. Você consegue. 

V. hum hum. 

P. Com quantos reais Pedro ficou? 

V. Nove. 
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Ela, após brincar que era “um problemão”, resolveu a situação, contando as 

peças do material didático, sem dificuldades. Porém, para essa resolução, ao separar 

as peças que representavam cada parcela, não as colocou nas divisões da Caixa de 

Operações destinadas às parcelas, já foi separando e juntando na parte referente à 

soma. 

 Feliz com o sucesso em um problema visto como mais difícil, ela pediu para 

fazer uma “conta maior” e propôs doze mais treze. Separou as peças corretamente, 

porém se atrapalhou na hora de contar após ter juntado as pecinhas. O uso desse 

material didático vem se mostrando não muito apropriado para efetuar adições com 

quantidades envolvendo números maiores de dez. Vitória acabou se atrapalhando 

com a manipulação das pecinhas, não conseguindo assim contá-las corretamente, 

embora ela tenha entendido os processos a serem efetuados. 

Ao retirar as peças da operação anterior, ainda ficaram algumas na caixa. 

Vitória disse que ia contar e após fazê-lo, falou que tinha cinco. Ao pegar as peças um 

pouco em cada mão disse “três mais dois dá cinco”. 

 Foi proposto para que ela fizesse cinco mais três. Pegou as peças e resolveu. 

Após essa adição, resolvemos introduzir a ideia da subtração. 

P. Quando estamos fazendo adição você não está juntando duas 

quantidades? 

V. Sim. 

P. E se for subtração? 

V. Ia ser difícil. 

P. Será? Eu acho que você já até sabe. 

V. Eu acho que não sei muito. 

P. Posso te ensinar? 

V. Pode. 

P. Vamos supor que você tenha cinco pecinhas na sua mão. 

V. Cinco. 

P. E você tem que me dar duas. Com quantas você ficou? 

V. Três. 

P. É isso que é subtração. 

V. Ah tá. 

P. Cinco menos dois… 

V. Dá três. 
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 Entendemos que relacionando a operação de adição com a subtração ficaria 

mais fácil para que ela compreendesse a operação de subtração, já que assim seria 

possível continuarmos com o mesmo material didático utilizado na operação de 

adição, ou seja, continuaríamos trabalhando, com as características do Mundo 

Corporificado, para que Vitória construísse seu conhecimento agora sobre a operação 

de subtração envolvendo unidades. 

Continuamos com a operação de subtração, pedindo a ela que fizesse sete 

menos um. Ela respondeu, com apoio da manipulação das peças, “seis”. Propusemos 

seis menos quatro e ela, da mesma forma, também resolveu. 

 Introduzimos uma outra situação-problema e Vitoria, após manipular o material 

didático, respondeu com facilidade:  

Pedrinho tinha cinco bolinhas. Ele foi jogar e perdeu três. Com quantas 

bolinhas ele ficou.  

V. Duas. 

Aproveitando uma boneca que estava com Vitória e tinha o nome de Olivia 

Palito, elaboramos outra situação-problema. 

A Olivia Palito foi brincar e ela levou três balas no bolso. Ela chupou duas 

com quantas balas ela ficou?  

V. Uma bala. 

Após responder esta questão, manipulando as peças do material didático, 

Vitoria começou a nos contar que tinha comido duas bananas antes de ir para a 

escola. Aproveitando o relato feito por ela, uma nova situação apareceu: 

Supondo que na fruteira havia seis bananas. Você comeu duas. Quantas 

bananas ficaram na fruteira?  

Procuramos sempre que possível nos aproximar o máximo da realidade vivida 

por Vitória. Entendemos que assim ela conseguiria corporificar as operações 

matemáticas ajudando Vitória a compreender o processo. Ela respondeu com 

facilidade a questão apresentada. Vitória nesse dia estava falante, e contou dos 
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nuggets que havia comido no recreio. Surgiu aí uma nova situação para trabalharmos 

a subtração aproximando da realidade vivida por ela. 

Tinha sete nuggets no prato. Quando a Professora chegou na sala dos 

professores comeu seis. Quantos sobraram?  

V. É para eu tirar três? 

P. Não. Ela comeu seis. 

V. Quantos é para eu tirar? Ah tá, seis. 

P. É. Os seis que ela comeu. 

V. Sobrou um. 

Aparentemente, Vitória tinha entendido três em vez de seis, pois após 

esclarecer a quantidade respondeu com facilidade.  

Importante salientarmos que, tanto para resolver as operações de adição 

quanto as subtrações, Vitória, por iniciativa do pesquisador, fez uso do material 

didático, manipulando as peças, ou seja, resolveu as situações utilizando-se de 

características do Mundo Corporificado. 

Posteriormente ao analisar esse encontro, concluímos que Vitória conseguiu 

compreender com sucesso as ideias iniciais da operação de subtração, por enquanto 

somente envolvendo unidades. Enriqueceu um pouco mais sua imagem de conceito, 

representada na Figura 59. 

Figura 59: Imagem de conceito após o 4º encontro 

               

Fonte: Arquivo pessoal 
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 Com isso, entendemos que podemos trabalhar com um novo conteúdo, no 

próximo encontro, a “relação de ordem”, pois as resoluções das atividades propostas 

sugerem que as noções de contagem, reconhecimento de quantidades e adição e 

subtração envolvendo unidades, as quais entendemos necessárias para a 

aprendizagem do número racional na forma fracionária, que já fazem parte da sua 

imagem de conceito, conforme representado na Figura 60. 

Figura 60: Imagem de conceito trabalhado e a trabalhar com Vitória 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Introduzindo o sistema de ordem decimal 

O quinto encontro ocorreu sete dias após o quarto, e teve duração de 46 

minutos. O objetivo desse encontro foi introduzir as ideias de dezenas e unidades, 

tanto para contagem, como para a adição envolvendo dezenas e unidades. Trabalhar 

o sistema decimal com Vitória se faz necessário para que seja possível ela conseguir 

efetuar adições e subtrações envolvendo quantidades maiores que dez, e até mesmo 

efetuar multiplicações e divisões. 

Para isso, a ideia foi trabalhar a contagem de formas diferentes, fazer Vitória 

ultrapassar sua contagem inicial, que era até trinta e dois, contar de um em um, dez 
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em dez, em ordem crescente e decrescente a partir do dez e estabelecer sons para 

equivaler a dezenas e unidades. 

As contagens foram realizadas de modo alternado, ora eram iniciadas pelo 

pesquisador, ora por Vitória.  

P. Um. 

V. Dois. 

P. Três. 

V. Quatro. 

(…). 

V. Trinta e dois. 

P. Trinta e três. 

V. Trinta e quatro? (perguntou após pensar por alguns segundos). 

P. Isso. Trinta e quatro. 

V. Trinta e cinco. 

(…). 

Assim, contamos várias vezes repetidamente até chegar a cem. Conjecturamos 

que Vitória tenha compreendido, com nossa contagem, a formação do sistema 

decimal para a contagem, ou seja, que a cada dez unidades passamos para uma 

próxima dezena, isto é, a contagem das unidades dentro do grupo das dezenas e 

sempre o mesmo, um, dois, três, quatro, …, nove e aí vem a próxima dezena e 

começamos de novo a contagem das unidades. Depois contamos de dez em dez até 

quatrocentos. Ela, nas primeiras vezes, pulava o número setenta na contagem de dez 

em dez. Após ser corrigida algumas vezes, conseguiu acertar e aprender. Salientamos 

que nesse momento trabalhávamos com características do Mundo Simbólico, 

lembrando que nossos registros são verbais. 

Tentamos estabelecer uma relação entre este processo simbólico e o mundo 

corporificado por meio do uso de diferentes sons - usando batidas na mesa, batidas 

com os dedos, mão fechada, para simular as unidades e batidas com a palma da mão, 

aberta, para representar as dezenas, o que não foi eficaz, pois Vitória apresentou 

dificuldades em distinguir os dois sons gerados com as batidas na mesa e começou a 

ficar nervosa com a situação. Assim, ao avaliarmos que Vitória estava ficando 

desmotivada com a atividade, resolvemos abandonar a técnica e utilizar algo que 

pudéssemos explorar o sentido do tato, o “Material Dourado”. Salientamos que o uso 
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desse material não estava previsto inicialmente. A ideia de usá-lo veio pois o material 

estava na sala por nós utilizada na escola. 

Apresentamos o material dourado à Vitória, deixando que ela o manipulasse, e 

auxiliando para que percebesse que a barra era composta de dez cubos, explicando 

a ela que era o motivo de termos aprendido a contar de dez em dez. Consideramos 

que a ação e manipulação sobre objetos, no caso o Material Dourado, para o 

aprendizado de Matemática, traz características do Mundo Corporificado.  

Depois da introdução do material, solicitamos que Vitória o use para 

representar vários números com o material dourado. Ao tentar montar o número vinte 

e três, ela contou as divisões das barrinhas, ou seja, ao invés de contar de dez em 

dez, contou cada uma das unidades contidas na barrinha, o que dificultou a contagem. 

E em seguida, ao tentar montar o número trinta e quatro, contou corretamente as 

barrinhas, dez em dez, porém também atribuiu o valor de dez para os cubinhos. Vitória 

fica deprimida quando erra, então dissemos a ela que não tem problema errar que até 

mesmo esse pesquisador erra. 

Separamos quatro barras e dois cubos pequenos para Vitória identificar o 

número. 

V. Dez, vinte, trinta, quarenta. 

 Nesse momento, Vitória bateu com a mão duas vezes em cima das quatro 

barras, mostrando que essas eram as dezenas. Percebemos que, ao sentir confiança 

no que fazia, após um momento de incompreensão do que trabalhávamos, ela batia 

forte sobre a mesa. Aparentemente, esse era um sinal que ela compreendera, e, a 

partir desse momento, levamos em consideração essa atitude para concluirmos que 

ela tinha atribuído para uma noção em jogo. Ela continuou. 

V. Quarenta e um, quarenta e dois (concluiu sorrindo). 

Entendemos que, através da manipulação das barras do Material Dourado, 

tornou-se um “fato conhecido” a sequência de números na contagem de dez em dez, 

ou seja, ela conseguiu fazer uma abstração operacional, iniciando uma jornada do 

Mundo Corporificado até a intersecção Simbólico Formal, pois compreendeu a 

sequência numérica decimal, passando pela intersecção Corporificado Simbólico. 
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Também é importante citar a passagem da Matemática Prática para a Matemática 

Teórica, representada na Figura 61. 

Figura 61: Caminho percorrido por Vitória na aprendizagem da contagem 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Após serem colocados cinco barras e seis cubinhos e ela ter reconhecido o 

número cinquenta e seis no Material Dourado, resolvemos introduzir a adição 

envolvendo dezenas e unidades com o uso desse material didático juntamente com a 

gaveta da caixa de Operações Matemáticas, na qual foi possível separar as parcelas 

da adição. Colocamos na repartição destinada às parcelas as peças do Material 

Dourado, cubos e barras. Vitória tinha que reconhecer os números e depois efetuar a 

soma, conforme exposto na Figura 62.  

Figura 62: Uso do Material Dourado na Caixa de Operações 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Começamos com a adição vinte e três mais trinta e dois. Para isso, ela 

percebeu que seria necessário separar as unidades e as dezenas de cada número e 
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depois juntá-las. Assim efetuou a adição com sucesso. Após efetuar uma próxima 

adição vinte e quatro mais quarenta e um, conversamos. 

P. Está vendo. Não dá para fazer adição com número grandão? 

V. Dá. É mais fácil que os numerinhos.  

P. Quer fazer mais um? 

V. Ham ham (balançando a cabeça afirmativamente)  

P. Gostou do desafio?  

V. Gostei (disse sorrindo mostrando empolgação) 

Solicitamos que ela efetuasse a adição trinta e três mais quarenta e cinco. Após 

concluir com sucesso a operação de adição, contando tudo, e ao ser parabenizada 

respondeu 

V. É fácil para mim (mostrando confiança). 

Após essa adição encerramos o encontro. 

Entendemos que Vitória evoluiu muito nesse encontro. Mostrou-se mais 

confiante e satisfeita com seu aprendizado. O uso do Material Dourado foi essencial 

para o sucesso da intervenção. A fácil manipulação e percepção das características 

do Mundo Corporificado possibilitados pelo material facilitou a aprendizagem dessa 

ordem do sistema decimal por Vitória. 

Concluímos que após essa intervenção, a imagem de conceito de Vitoria 

ganhou novos já-encontrados: em relações já-encontrados referente à contagem, 

nesse encontro ela conseguiu ultrapassar sua contagem inicial que era até trinta e 

dois; quanto à relação de ordem, ela entendeu a relação de contagem entre dezenas 

e unidades; além da adição envolvendo unidades e dezenas, mas ainda sem trocas, 

conforme apresentado na Figura 63. 
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Figura 63: Imagem de conceito após o 5º encontro 

                

Fonte: Arquivo pessoal 

 Também é importante discutirmos os já encontrados, pertencentes à imagem 

de conceito sobre Adição, que foram evocados por Vitória para construir seu 

conhecimento sobre as adições envolvendo dezenas e unidades. Ela evocou os já-

encontrados “A ideia de juntar quantidades”, “Expressar vocabulário matemático da 

adição” e “Adição envolvendo unidades” para apoiá-la na construção do conhecimento 

e nascimento do já-encontrado “Adições envolvendo dezenas e unidades (sem 

trocas)”.  

 

Fortalecendo a ideia de unidades e dezenas  

Passados sete dias após o quinto encontro ocorreu o sexto, o qual teve duração 

de 45 minutos. O objetivo desse encontro foi trabalhar um pouco mais a ideia de 

dezenas e unidades na adição e introduzir a ideia de adição envolvendo trocas.  

Para isso, trabalhamos mais a representação de números envolvendo unidades 

e dezenas com o Material Dourado. Depois, solicitamos a ela que efetuasse adições 

usando esse material. Por fim, ensinamos a efetuar as adições envolvendo trocas. 

Naquele momento, a representação dos números e operações matemáticas de 

Vitória, para representação de números, era por meio do Material Dourado e Vitória 
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utilizou-se de características do Mundo Corporificado para construir seu conhecimento 

desses conteúdos matemáticos. 

Começamos pedindo para que ela mostrasse com o Material Dourado vários 

números, como por exemplo vinte e três, trinta e um, quarenta e sete, sessenta e oito, 

vinte e nove, noventa e quatro, entre outros. Depois pedimos para que efetuasse 

adições como vinte e três mais trinta e dois, quarenta e seis mais trinta e um, entre 

outras, essas sem a necessidade de trocas. A diferença do encontro passado foi que 

dessa vez Vitória tinha que pegar e manipular o Material Dourado para formar os 

números. No encontro passado dávamos o material com os números já montados. 

Pedimos que solicitasse as adições: trinta e quatro mais vinte e cinco; sessenta e um 

mais trinta e quatro; e quarenta e três mais dezesseis. Quando Vitória foi montar o 

número dezesseis, mostrou dificuldades. Acreditamos que provavelmente a 

nomenclatura dos outros números envolvendo dezenas e unidades, por falarmos o 

nome da dezena, vinte, trinta, quarenta, entre outros, facilitou a compreensão mais 

rápido do que os do intervalo entre onze e dezenove. 

Após Vitória efetuar essa última adição, decidimos implementar um pouco de 

vocabulário matemático. Mudar as nomenclaturas de barrinhas para dezenas e os 

cubinhos para unidades. 

P. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Esse agrupamento de dez 

aqui (colocando a mão dela em cima de uma barrinha) que estamos 

chamando de barrinha na Matemática tem outro nome. Quer saber? 

V. Quero.  

P. Chama dezena.  

P. Fala dezena. 

V. Dezena?  

P. Dezena.  

Aparentemente, Vitória desconhecia o vocabulário.  

P. E o cubinho, que é um em um chama unidade.  

V. Unidade. 

P. E todas as vezes que juntamos dez unidades trocamos por uma 

dezena.  

V. Por essa aqui? (Pegando uma barrinha). 

P. Isso. 
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Com a adição, trinta e seis mais dezoito, introduzimos a operação de adição 

envolvendo as trocas. Para isso, a ensinamos a efetuar a troca cada vez que inteirasse 

dez unidades. Ela formou os dois números com o Material Dourado e depois os juntou. 

Ao quantificar a soma das unidades, ao inteirar dez, com intervenção do pesquisador, 

Vitória efetuou a troca pela dezena. Destacamos que Vitória para efetuar as trocas 

contava as unidades, cubinhos, até inteirar dez e trocava os dez por uma dezena, 

barrinha. Fizemos mais algumas adições. Efetuou a adição envolvendo trocas, 

quarenta e sete mais trinta e cinco, com sucesso. Ao efetuar a adição setenta e seis 

mais dezesseis mostrou novamente dificuldades em formar o número dezesseis. Essa 

dificuldade apareceu nos números entre onze e dezenove. Atribuímos isso ao fato de 

ela ainda não ter experiência em escrever números e ao fato do que as 

representações no Mundo Simbólico continuavam limitado às palavras faladas. Além 

disso, para expressarmos os números contidos no intervalo entre onze e dezenove 

não falamos a dezena, como fazemos com os demais, por exemplo vinte e três, 

dizemos as dezenas, vinte, e as unidades, três. 

Para finalizar essa parte, nesse encontro, pedimos que efetuasse a adição 

trinta e cinco mais vinte e cinco. Nessa adição, ao somarmos as unidades e 

efetuarmos a troca sobraria zero unidades. Fizemos isso para verificar a atitude de 

Vitória, já que tal situação ainda não havia parecido. Porém ela efetuou a operação 

de adição corretamente e sem fazer nenhum comentário. Após entendermos que 

Vitória tinha compreendido as operações envolvendo trocas, introduzimos algumas 

situações-problema. Vale salientar que elas foram lidas pelo pesquisador. Vitória 

ouviu o relato completo da situação-problema para depois separar as parcelas e 

efetuar as somas. 

Pedro tinha trinta e seis reais e ganhou mais vinte e sete reais de seu 

pai. Com quanto ele ficou? 

Vitória separou os dois números utilizando o Material Dourado e efetuou a 

soma, ou seja, juntou os dois. Fez a troca entre unidades e dezenas sem mostrar 

dificuldades. Apresentamos outra situação-problema foi proposta: 

João colecionava selos. Hoje pela manhã ele organizou seus cinquenta 

e sete selos e guardou em uma caixa e foi para a escola. Ao sair da 
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escola passou na casa de seu amigo Gustavo e ganhou de presente do 

pai de Gustavo vinte e cinco selos. Com quantos selos ele ficou? 

Com o uso do material dourado, efetuou as operações de adição necessárias. 

Porém, diferentemente das outras já efetuadas por ela, dessa vez contou primeiros as 

unidades, já prevendo, ela mesmo, a necessidade de trocas. Entendemos que 

percebeu que se efetuasse dessa maneira seria mais fácil, pois contaria as dezenas 

já somado a da troca. Conjecturamos que o fato é uma “abstração operacional”, pois 

efetuou a ação com características dos Mundos Corporificado e Simbólico trazendo a 

estrutura do sistema decimal, característica do Mundo Formal.   

Concluímos que após esse encontro Vitória conseguiu compreender a 

operação de adição envolvendo dezenas e unidades com necessidade de trocas. Com 

isso, tivemos um novo já-encontrado na imagem de conceito sobre a operação de 

adição e uma mudança na imagem de conceito dos números racionais na forma 

fracionária, conforme apresentado na Figura 64. 

Figura 64: Imagem de conceito após o 6º encontro 

                  

Fonte: Arquivo pessoal 

Adição envolvendo unidades e dezenas  

O sétimo encontro ocorreu sete dias após o sexto e teve duração de 20 minutos. 

O objetivo desse encontro foi consolidar a ideia da adição envolvendo dezenas e 
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unidades com trocas. Nesse encontro, utilizamos o Material Dourado e a gaveta da 

Caixa de Operações Matemáticas. 

Com o intuito de alcançarmos nosso objetivo, introduzimos duas situações-

problema de adição envolvendo trocas para que Vitória se familiarizasse mais com a 

operação e com o uso do Material Dourado, ou seja, que assim fortalecesse os já-

encontrados o conteúdo matemático em questão utilizando características do Mundo 

Corporificado. 

 As situações-problema foram introduzidas para verificarmos se Vitoria 

conseguia associar o conteúdo matemático aprendido com situações do cotidiano. 

Vale salientar que nas duas situações Vitoria deveria fazer a troca de dez unidades 

por uma dezena. 

No início desse encontro, Vitória levou, para me mostrar, livros de Matemática 

que seus colegas usam em sala de aula, manifestando o desejo de utilizar também 

aqueles livros. Algumas vezes ela demonstra não aceitar sua condição. Nos encontros 

em que isso ocorre, temos um pouco de dificuldade de que ela se concentre nas 

atividades propostas. Nesses casos, precisamos antes de começar a intervenção 

conversar com ela para motivá-la. Os assuntos dessas conversas são variados e 

somente para fazer com que ela se descontraia e esqueça do desejo inicial. 

Para verificarmos se Vitória tinha assimilado as operações de adição em 

questão, propusemos três adições que necessitavam de trocas: cinquenta e quatro 

mais vinte e oito; trinta e sete mais quarenta e cinco; vinte e oito mais dezenove, as 

quais, com o uso do Material Dourado, envolve o uso de um procedimento cujas 

características residem no Mundo Corporificado. Vitória respondeu sem dificuldades. 

No início, para formar os números com o uso do Material Dourado, Vitória demonstrou 

um pouco de “preguiça” de pensar. Ao formar o número vinte e oito pegou duas 

barrinhas e perguntou: 

V. É para pegar quantas pecinhas? 

P. Vinte e oito eu falei. 

V. De cubinhos? 

P. Não. Você pegou duas barrinhas que deu vinte. Agora são quantos 

cubinhos?  
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V. Um. 

P. Um dá vinte e um. 

V. Dois ….. Quatro …. 

P. Eu falei vinte e oito. Quantos cubinhos são?  

V. Oito. 

P. Isso. 

Verificamos, com o descrito acima, que Vitória ainda estava desmotivada pois 

demonstrava não estar muito interessada na atividade proposta. Resolvemos 

continuar e aos poucos ela foi se animando. Efetuou as trocas, nas três adições, entre 

unidades (dez) e dezena (uma) sem mostrar dificuldades. Após a resolução, foram 

propostas duas situações-problema: 

Ontem foi aniversário da Carmem. Ela ganhou quarente e oito reais de 

presente de seu pai e quinze reais de sua mãe. Quanto ela ganhou? 

Após ouvir a situação-problema, Vitória separou as quantidades. Formou 

primeiro o número quarenta e oito com o Material Dourado, pegando primeiro as 

barrinhas, dezenas, e depois os cubinhos, unidades. Depois formou o número quinze, 

utilizando o mesmo procedimento. Após formar os dois números, começou a contar 

as barrinhas e: 

V. Opa estou contando primeiro as …. Tenho que contar…. (largando 

as barrinhas e pegando os cubinhos). 

Contou dez cubinhos e trocou por uma barrinha. Depois contou primeiro as 

barrinhas e na sequência os cubinhos chegando à soma. Após formar os números, 

efetuou a adição sem mostrar dificuldades na troca entre unidades e dezena. 

 Uma outra situação-problema foi apresentada para Vitória. 

Ricardo mora em uma fazenda. Hoje pela manhã ele contou os pintinhos 

e tinha no galinheiro trinta e cinco pintinhos. Seu pai foi até a fazenda 

vizinha e comprou vinte e seis pintinhos e colocou junto no galinheiro. 

Quantos pintinhos ficaram no galinheiro? 

 Nessa segunda situação-problema ela, utilizando o Material Dourado, separou 

os dois números correspondentes à situação-problema, representados pelo Material 
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Dourado, conforme Figura 65, juntou os dois, depois trocou dez unidades por uma 

dezena e finalmente verificou o número soma contando as dezenas e unidades do 

Material Dourado, assim ela resolveu a situação proposta sem demostrar nenhuma 

dificuldade.  

Figura 65: Separando os números com o Material Dourado 

 

Fonte: Arquivo pessoal  

 Após a conclusão dessa atividade, encerramos o sétimo encontro com Vitória. 

Concluímos que após o sétimo encontro Vitória estava ficando mais confiante 

com as ideias de adição envolvendo trocas entre unidades e dezena. Também 

melhorou a relação desse conteúdo com as situações cotidianas. Acreditamos que 

não houve mudança na formação da imagem de conceito que estamos buscando, 

Figura 66, e para a resolução das atividades evocou já-encontrados que já fazem parte 

da sua imagem de conceito. 
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Figura 66: Imagem de conceito após o 7º encontro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Também destacamos que a relação entre os já-encontrados, pertencente à 

imagem de conceito “sobre adição” e o já-encontrado “relação de ordem” são 

necessários para fortalecer o já-encontrado “adições envolvendo dezenas e 

unidades”. 

 

Trabalhando dificuldades com o Material Dourado 

O oitavo encontro ocorreu sete dias após o sétimo e teve duração de 44 

minutos. O objetivo desse encontro foi realizar uma intervenção para que Vitória 

melhorasse o aprendizado de como representar, no Material Dourado, os números 

desde o onze até o dezenove. Essa dificuldade foi percebida após assistirmos os 

vídeos gravados no encontro anterior, no quais verificamos que todas as vezes que 

os números apresentados, seja nas operações ou nas situações-problema, estavam 

nesse intervalo, Vitória ficava em dúvida de quantas barrinhas tinha que pegar para 

representar as dezenas do número. 

Nessa intervenção, solicitamos a Vitória que representasse, com o uso do 

Material Dourado, os números onze; dezoito; treze; dezessete; doze; dezesseis; 

quatorze; quinze; dezenove, nessa ordem. Nessa intervenção, utilizamos o material 

dourado e a Caixa de Operações Matemáticas. 
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Para iniciar os trabalhos nessa intervenção, solicitamos que ela pegasse uma 

barrinha do Material Dourado que estava a sua frente. Perguntamos o que ela 

representava. Vitória afirmou rapidamente que representava o dez. Então, solicitamos 

a Vitoria que formasse o número onze. 

P. Quando você pega um desse aqui (colocando a mão de Vitória sobre 

as barrinhas) quanto é que vale?  

V. Dez. 

P. Porque tem dez cubinhos. Não é isso?  

V. É. 

P. E como você faria para mostrar onze?  

V. Eu pegava um desse (mostrando a barrinha) 

P. Um desse e mais o que? 

V. Um cubinho. 

P. Pega então. Está no mesmo lugar de sempre. 

 Vitória um pouco lentamente pegou as peças do Material Dourado, porém 

conseguiu representar o número com o auxílio do pesquisador, conforme relatado no 

trecho de conversa apresentado. Em seguida, solicitamos que formasse o número 

dezoito. Vitória pegou duas barrinhas ao invés de uma. Esperamos que apanhasse os 

oito cubinhos e perguntamos: 

P. Tem dezoito aí?  

V. Tem 

P. Conta para ver se tem dezoito 

Contou as duas dezenas e ao iniciar a contagem dos cubinhos (unidades) parou.  

V. Eu peguei dois (mostrando as barrinhas) 

P. É. E aí dá vinte né?  

V. É (devolvendo um no espaço da caixa que estavam as barrinhas) 

P. Dezoito não é dez mais oito? 

V. É 

P. Então é assim que tem que pensar. Vamos fazer outro? 

V. Vamos 

P. Agora pega treze? 

V. Treze? 

P. É. 

Vitória pegou as peças em quantidade correta. 

P. Tem treze aí? 
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V. Sim (sorrindo) 

P. Isso aí. Dez mais três 

V. Ham Ham (concordando) 

Aparentemente, Vitória conseguiu compreender. Notamos que demonstrou ter 

vencido uma dificuldade sorrindo ou batendo na mesa. Acreditamos que ao 

relacionarmos os números, somando a dezena, como dez unidades, as unidades do 

número, dezoito é igual a dez mais oito, Vitória compreendeu a formação dos números 

envolvendo uma dezena e unidades, características do Mundo Simbólico. Os 

procedimentos associados ao Mundo Corporificado ajudaram a entender os símbolos 

do Mundo Simbólico (expressos verbalmente).  

Na sequência, solicitamos que formasse o número dezessete, doze, dezesseis, 

vinte e três, (solicitamos esse número para ver se não estava mantendo a barrinha e 

pegando cubinhos), quatorze, quinze e dezenove. Formou todos sem dificuldades, 

incluído o número vinte e três. Entendemos que, já que mostrou ter vencido a 

dificuldade apresentada no encontro anterior, poderíamos prosseguir com as 

situações-problema. 

Com as cinco situações-problema apresentadas, tivemos a intenção de que 

Vitoria continuasse estabelecendo ligação entre o conteúdo matemático estudado e o 

cotidiano, além de melhor compreensão da operação de adição envolvendo unidades 

e dezenas com trocas. 

Hoje pela manhã Jessica conheceu setenta e cinco novas palavras em 

sua aula de inglês. Logo após o almoço ela conheceu mais dezoito 

palavras ao ler um texto escrito em inglês. Quantas palavras novas 

Jessica conheceu hoje? 

 Vitoria não apresentou dificuldades. Utilizando o Material Dourado, e que trouxe 

características do Mundo Corporificado, e agora com mais segurança sobre o 

significado matemático associado às palavras representando os números, 

características do Mundo Simbólico, ela resolveu a situação-problema, que 

necessitava de trocas entre unidades e dezenas. Em seguida, apresentamos mais 

uma. 
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José tinha vinte e sete figurinhas e ganhou no jogo nove figurinhas. Com 

quantas figurinhas ele ficou? 

Após ouvir a situação-problema, ela separou o Material Dourado associando os 

números relacionados às quantidades efetuando, assim, a adição sem demonstrar 

nenhuma dificuldade.  

Neste momento, decidimos tentar introduzir uma situação na qual envolvia a 

operação de multiplicação, acreditando que faria a adição com várias parcelas iguais. 

João tinha vinte e sete figurinhas e ao passar pela banca de jornais 

comprou oito pacotes de figurinhas. Dentro de cada pacote tinha três 

figurinhas. Quantas figurinhas João possui agora? 

Porém, avaliando, entendemos que Vitória não compreendeu a situação-

problema, mesmo com nossa intervenção. Procuramos auxiliá-la para que chegasse 

ao resultado, mas ela demonstrou muita dificuldade em entender a situação 

apresentada. Posteriormente, ao assistirmos o vídeo do encontro, avaliando a 

situação-problema, entendemos que, naquele momento para Vitória, a situação-

problema era complexa, então inapropriada para aquele encontro. 

Considerando que poderíamos confundi-la, causando, assim, prejuízo a sua 

aprendizagem, abandonamos temporariamente o trabalho com ideias de multiplicação 

e continuamos com outras situações-problema, nas quais introduzimos a ideia da 

subtração envolvendo dezenas. Para isso, apresentamos à Vitória uma nova situação. 

Vale salientar que continuamos com a manipulação do Material Dourado na operação 

de subtração envolvendo dezenas e unidades, ou seja, continuamos trabalhando com 

características do Mundo Corporificado para Vitória construir seu conhecimento, 

inclusive com características do Mundo Simbólico e Formal, ou seja, acrescentar 

novos já-encontrados à sua imagem de conceito e relacionar esses aos demais já 

existentes em sua imagem de conceito. 

Rita ganhou vinte e oito reais de seu pai. Quando ela foi para a escola 

passou pelo supermercado e gastou sete reais com bolachas. Com 

quanto ela ficou? 
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 Vitória solicitou que lêssemos a situação-problema por completo antes dela 

começar a separar o Material Dourado. Com isso conjecturamos que Vitória já 

compreendeu a formação do número. Lembramos que, no caso de Vitória, que não 

possui o sentido da visão e nem conhece o vocabulário Braille, consideramos como 

características do Mundo Simbólico a apresentação verbal dos símbolos matemáticos. 

Assim, nesse caso, acreditamos que Vitória trabalhou em uma intersecção de dois 

Mundos, o Corporificado Simbólico, ou seja, ela está fazendo uma jornada como 

descrito na Figura 67.  

Figura 67: Matemática Prática 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Analisando a resolução das situações-problema resolvidas por Vitória, 

conjecturamos que trabalhou com as características da Matemática Prática, ou seja, 

ela percebeu as características da operação de subtração e agiu sobre os números, 

efetuando essa operação. Essa percepção ocorreu com a utilização de características 

do Mundo Corporificado e/ou do Mundo Simbólico, pois manipulou o material didático 

e apresentou, verbalmente, a operação realizada e o seu resultado. 

Fizemos o solicitado por Vitória, ou seja, lemos a situação-problema por 

completo, e ela, utilizando o Material Dourado e expressando verbalmente os números 

e sinais de subtração e igualdade, resolveu a situação-problema sem mostrar 

dificuldades. Aproveitando a aparente evolução de Vitória apresentamos mais uma 

situação-problema a ela. 

Hoje pela manhã tinha trinta e cinco bananas na fruteira da casa de 

Emile. Ela comeu onze bananas. Quantas ficaram na fruteira? 
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 Utilizando dos mesmos recursos empregados na resolução da situação 

anterior, ou seja, separando o número correspondente ao minuendo, com o Material 

Dourado, e retirando, desse material separado, o número correspondente ao 

subtraendo, Vitoria também chegou à diferença sem mostrar dificuldades. 

Apresentamos mais uma situação-problema aproveitando que Vitória estava 

empolgada para resolvê-las. 

Andrea ganhou quarenta e sete balas. Na escola ela e suas amigas 

chuparam vinte e três dessas balas. Com quantas balas Andrea ficou?   

 Essa situação-problema foi, por ela, também resolvida sem mostrar 

dificuldades.  

Para não ficar cansativa a repetição das atividades, já que tínhamos um pouco 

mais de tempo, resolvemos modificar a atividade.  Foi proposta uma na qual Vitória 

ao ouvir um número teria que dizer quantas dezenas e quantas unidades tinha o 

número. Isso para consolidar a formação dos números trabalhados. Falamos o 

número vinte e três. Vitória formou o número com o Material Dourado e sem contar 

novamente respondeu: 

P. Quantas dezenas tem?  

V. Vinte, duas. (Ficando com a mão imóvel sobre o Material Dourado, 

Figura 68) 

P. E quantas unidades?  

V. Três. Então dá vinte e três. 

Figura 68: Vitória contando unidades e dezenas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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O mesmo processo foi executado com os números trinta e cinco e cinquenta e 

dois, os quais ela resolveu sem apresentar dificuldades. 

Solicitamos que a partir desse momento ela não usasse o Material Dourado 

para falar as quantidades de dezena e unidades do número. Falamos o número 

quarenta e cinco, o qual ela acertou sem apresentar nenhuma dificuldade.  Falamos 

o número sessenta e dois, esse Vitória necessitou usar o Material para conseguir 

responder, utilizando o mesmo procedimento do número vinte e três. Solicitamos que 

respondesse a quantidade de dezenas e unidades do número trinta e seis. Respondeu 

sorrindo que era três dezenas e seis unidades. Solicitamos que respondesse para o 

número setenta e quatro. Para esse apresentou dificuldade, então resolvemos ajudar. 

P. Se pegarmos uma dezena dá quanto?  

V. Dez 

P. Duas dezenas?  

V. Vinte 

P. Três dezenas? 

V. Trinta 

P. Quatro dezenas? 

V. Quarenta 

P. Cinco dezenas? 

V. Cinquenta 

P. Seis dezenas? 

V. Sessenta 

P. Sete dezenas? 

V. Setenta 

P. De quantas dezenas precisamos para fazer setenta? 

V. sete 

P. Isso. 

Tentamos, com isso, ajudar que Vitória estabelecesse uma relação entre a 

pronúncia do número e a quantidade de dezenas e unidades, a qual entendemos 

como características do Mundo Simbólico. Aparentemente deu certo, mas como 

Vitória se mostrou cansada, resolvemos parar mesmo sem explorar se ela ficou 

confiante com esta relação independentemente da quantidade de dezenas e unidades 

envolvidas. 



139 
 

 
 

Após esse encontro, concluímos que Vitória conseguiu melhorar seu 

entendimento sobre os números entre onze e dezenove, inclusive eles. Entendemos 

que não apresenta dificuldades nas operações de adição envolvendo trocas. Também 

não apresentou problemas em resolver as operações de subtração envolvendo 

unidades e dezenas, sem trocas, em situações-problema. Entendemos que 

enriqueceu sua imagem de conceito com novos já-encontrados, conforme 

apresentado na Figura 69. 

Figura 69: Imagem de conceito após o 8º encontro 

                  

Fonte: Arquivo pessoal  

Nesse encontro, Vitória começou a trabalhar com características da intersecção 

Corporificado Simbólico, ou seja, trabalhou com características corporificadas e 

simbólicas. Também é importante mencionar que, para o desenvolvimento do já-

encontrado “subtração envolvendo dezenas e unidades (sem troca)”, Vitória evocou 

os já-encontrados “ideia de tirar quantidades”, “expressar vocabulário matemático da 

subtração” e “subtração envolvendo unidades”. A relação entre os já-encontrados 

desenvolvida por Vitória, pertencente à imagem de conceito sobre adição e/ou 

subtração, mostrando-se de suma importância para Vitória conseguir ampliar sua 

imagem de conceito. 
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Trabalhando com as subtrações envolvendo trocas 

Passados sete dias após o oitavo encontro, ocorreu o nono, com duração de 

36 minutos. O objetivo dessa intervenção foi, com o uso do material dourado, trabalhar 

o conceito da subtração envolvendo trocas. Para isso utilizamos o Material Dourado e 

a Caixa de Operações Matemáticas, materiais utilizados para trabalhar com 

características do Mundo Corporificado. 

Com o intuito de alcançar esse objetivo, foram introduzidas algumas subtrações 

que envolviam trocas. Naquele momento, pretendíamos motivar novamente a 

evocação do já-encontrado que envolveu a “ideia de trocas entre unidades e 

dezenas”, mas em relação à outra situação – subtração: sessenta e quatro menos 

dezoito; oitenta e três menos quarenta e nove; trinta e um menos dezenove; trinta e 

sete menos dezoito; quarenta e cinco menos dezessete; quarenta e seis menos vinte 

e oito e trinta e quatro menos quinze. 

Iniciamos com a subtração sessenta e quatro menos dezoito. Ao solicitar que 

Vitoria retirasse oito unidades das quatro que possuía, deixamos que ela percebesse 

que não era possível com as unidades que possuía e falamos: 

P. Lembra que na adição toda vez que juntava dez a gente trocava por 

uma barrinha dessa?  

V. hum hum (confirmando). 

P. Na subtração é ao contrário. Se você não tem unidades o suficiente, 

você pega uma dessa (colocando sua mão na barrinha). Quantas 

unidades tem essa aqui? 

V. Dez. 

P. Então você pode trocar por dez dessa (colocando sua mão nos 

cubinhos). Entendeu?  

V. hum hum (confirmando). 

P. Então troca. 

Vitoria, com a manipulação e ação sobre os materiais didáticos, trabalhando 

com características do Mundo Corporificado, efetuou a troca e resolveu a operação 

de subtração proposta. Após a resolução da primeira, introduzimos mais algumas 

subtrações, uma por vez. Naquele momento, a ideia foi fortalecer o já encontrado da 

ideia de trocas entre unidades e dezenas no caso de subtração, então, sugerimos 
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mais algumas: oitenta e três menos quarenta e nove; trinta e um menos dezenove; 

trinta e sete menos dezoito; quarenta e cinco menos dezessete; quarenta e seis 

menos vinte e oito. 

 Utilizando as mesmas técnicas, ou seja, manipulando o Material Dourado, ela 

resolveu as subtrações propostas sem mostrar dificuldades. Porém, uma coisa nos 

chamou a atenção, ao resolver a subtração trinta e sete menos dezoito: Vitoria, ao 

trocar uma dezena por dez unidades e separar essas dez para retirar oito, perguntou: 

V. Posso tirar duas? 

 Separando duas do conjunto com dez unidades, retirou as oito referentes à 

subtração proposta.  Depois que terminou a subtração, questionamos: 

P. Você tinha dez na sua mão. Não tinha? 

V. Tinha. 

P. E você tinha que me dar oito? 

V. Tinha. 

P. Por que você falou que ia tirar duas e me dar o resto? 

V. Porque se eu tirasse duas e pensei que ia dar oito. 

P. E você está certa. Muito bem estou orgulhoso de você. 

V. Você está falando sério? 

P. Sim (Vitória abriu um grande sorriso). 

Entendemos o ocorrido como um avanço significativo, pois Vitória formou o 

número oito como dez menos dois, um fato importante no entendimento do conceito 

de número. Conjecturamos que Vitória, ao ver o número oito como dez menos dois, 

formou um proceito, característica do Mundo Simbólico, no qual seu conceito para o 

número e procedimentos que o representam ficaram simultaneamente associados ao 

símbolo oito, neste caso, expresso verbalmente. Após entendermos que Vitória havia 

compreendido o conceito de número, apresentamos duas situações-problema. Elas 

foram introduzidas para que Vitória pudesse fazer uma relação entre o objeto 

matemático trabalhado e o cotidiano. 

Ontem Raquel ganhou quarenta e três reais de presente de seu pai. 

Antes de ir para a escola, ela foi ao supermercado e gastou quinze reais 

comprando chocolates para ela e sua irmã. Qual quantia de dinheiro 

ainda resta para Raquel? 
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Vitoria não apresentou dificuldades em resolver essa situação-problema. Após 

manipular os materiais didáticos, trabalhando com características do Mundo 

Corporificado, chegou à resposta correta. Então a segunda situação-problema foi 

proposta. 

Hoje pela manhã, Maria comprou trinta e duas bananas. No caminho de 

sua casa passou para visitar sua avó, e deixou para ela quatorze 

bananas. Quantas bananas ainda restaram? 

Após ouvir a situação-problema, Vitória pediu para tentar resolvê-la sem o uso 

do Material Dourado. Respondeu vinte. Solicitamos que verificasse se estava correto 

usando o Material. Ela ficou um pouco desanimada ao perceber que não tinha 

acertado, porém continuou o procedimento e chegou ao resultado correto.  

P. Gostou? 

V. Mas eu errei. 

P. Errou inicialmente, mas depois você acertou. Com o tempo você 

consegue resolver a conta de cabeça. Tá? 

V. Tá. 

Após esse encontro, concluímos que o “já-encontrado” subtração tornava-se 

mais flexível para Vitória, pois ela adquiriu um novo já-encontrado para o seu 

conhecimento sobre subtração, a operação de subtração envolvendo trocas com 

dezena e unidades, e isso agora faz parte da imagem de conceito dela, enriquecendo-

a, conforme apresentado na Figura 70.  
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Figura 70: Imagem de conceito após o 9º encontro 

             

Fonte: Arquivo pessoal 

Nesse encontro, conjecturamos que Vitória trabalhou com características do 

Mundo Corporificado, com a manipulação do Material Dourado, também como o 

Mundo Simbólico, ao expressar verbalmente os símbolos matemáticos, ou seja, 

trabalhou utilizando características da intersecção Corporificado Simbólico. Além 

disso, fez uso dos já-encontrados existentes em sua imagem de conceito sobre 

subtração, principalmente a “subtração envolvendo unidades”, pois efetuou as 

subtrações das unidades, relacionando unidades com unidades e somou as dezenas, 

relacionando as unidades de dezenas com unidades de dezenas para resolver as 

atividades propostas. 

 

Conhecendo a operação de multiplicação 

 O décimo encontro ocorreu catorze dias após o nono, e teve duração de 35 

minutos. O objetivo desse encontro foi introduzir, com o uso do material dourado, o 

conceito da operação de multiplicação. O material didático utilizado nesse encontro 

para intervenções foi a Caixa de Operações Matemática. Nosso intuito foi o de que 

Vitória inicie a construção de seu conhecimento sobre multiplicação com o uso de 

características do Mundo Corporificado, ou seja, agindo sobre o material didático. 
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 Procuramos introduzir a ideia de multiplicação utilizando adição de parcelas de 

mesma grandeza. A primeira operação foi três vezes dois como dois mais dois mais 

dois. A explicação dada a Vitória foi: 

P. Para aprendermos a multiplicação vamos pegar a mesma 

quantidade várias vezes e somar essas quantidades. 

P. Faz para mim dois mais dois mais dois. 

V. Como? 

P. Assim, pega duas…, mais duas ….., mais duas. 

P. Olhe aqui (colocando sua mão sobre as peças) dois mais dois mais 

dois. Qual a quantidade que tem aqui? 

V. Dois. 

P. E aqui? 

V. Dois. 

P. E aqui? 

V. Dois. 

P. Quantas vezes tem a quantidade dois 

V. Três. 

P. Três vezes a quantidade dois. É isso que é multiplicação. Entendeu? 

V. Hum hum (confirmou timidamente). 

P. Quanto dá três vezes a quantidade dois? 

V. Eu não sei. 

P. Conte. 

V. Seis. 

Com a explicação que demos, ela acabou resolvendo a adição de parcelas 

iguais, embora aparentemente não tinha compreendido o conceito discutido. 

Tentamos uma nova multiplicação insistindo na mesma explicação: quatro vezes 

quatro ou quatro mais quatro mais quatro mais quatro. Dessa vez foi ainda pior. Ela 

sequer conseguiu efetuar a adição envolvendo as parcelas iguais. 

Continuamos insistindo agora com a multiplicação três vezes cinco ou cinco 

mais cinco mais cinco. Ela separou corretamente as peças em três conjuntos com 

cinco peças. Porém no momento em que contou, chegou a dezesseis. Separamos 

novamente em três conjuntos iguais e a questionamos. 

P. Quanto dá cinco mais cinco? 

V. Dez (sem contar as peças). 

P. E mais cinco. 
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V. Onze. 

P. Não. Vamos contar. 

Uma característica observada sobre Vitória é que quando não compreendia o 

que lhe foi explicado, desanimava e não levava o procedimento a sério, deixava de 

fazer inclusive o que já sabia, como por exemplo as adições. Avaliando que não estava 

funcionando, abandonamos a estratégia de adições envolvendo parcelas iguais e 

começamos trabalhar com a contagem através dos múltiplos, com o intuito de 

introduzir a ideia de uma relação de um para muitos (VERGNAUD, 2009). Começamos 

contando pelos múltiplos de cinco. A primeira contagem foi feita pelo pesquisador 

contando de cinco em cinco até cinquenta. Depois contamos juntos até cem. 

Continuamos agora com Vitória contando sozinha. Após repetir a contagem algumas 

vezes perguntei quanto era quatro vezes cinco. Teve um pouco de dificuldade, porém 

conseguiu responder corretamente fazendo a relação de um para cinco. Destacamos 

que naquele momento somente fazíamos uso de características do Mundo Simbólico, 

sem a manipulação de qualquer objeto, somente expressando verbalmente a 

contagem e efetuando a relação de um para cinco. Aparentemente contou 

mentalmente. 

 Começamos a contar de dois em dois. Usamos o mesmo procedimento que 

usamos para os múltiplos de cinco. Dessa vez, ela achou muita graça e riu muito. 

Depois descobrimos que ela achou engraçado pois nossa fala parecia com uma 

propaganda da televisão. 

P. Do que você rindo? 

V. Parece a Tele Sena. 

Conversando com Isabela, ela disse que o tom de voz e a maneira que eu 

contava os números parecia realmente com a propaganda. 

Perguntamos a Vitória quanto era cinco vezes o dois. Apesar de ela ter 

separado cinco peças do material didático, não as contou ao ser questionada da 

multiplicação, respondendo corretamente.  

V. Dez. 
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Após entendermos que ela havia compreendido, introduzimos três situações-

problema. Elas foram inseridas para Vitória fazer uma relação da multiplicação com o 

cotidiano. A primeira situação-problema foi: 

Hoje pela manhã Maria comprou quatro embalagens de chocolates. 

Dentro de cada embalagem existem duas barras de chocolates. Qual o 

total de barras de chocolate que Maria comprou? 

Vitória respondeu rapidamente que eram oito barras de chocolate. Resolveu a 

situação sem a manipulação física do material didático. Ao ser questionada porque 

respondeu oito, disse que já sabia, ou seja, a resolução da operação em questão já 

era um fato conhecido por Vitória. Propusemos então uma nova situação-problema. 

Na casa de Pedro seu pai guarda os livros em caixas. Em cada caixa, 

ele armazena cinco livros. Sabendo que existem três caixas com livros, 

calcule o total de livros armazenados. 

 Também respondeu rapidamente e sem o uso do material didático. Ao ser 

questionada disse: 

V. Quando você falou que tinha três caixas com cinco livros eu sabia 

que era quinze. 

 Novamente a multiplicação proposta já era um fato conhecido de Vitória. Ela 

mostrava-se confiante. Começamos a contar de três em três. Usando a mesma 

técnica dos outros múltiplos repetimos até entendermos que Vitória tivesse 

compreendido. Após a contagem, introduzimos mais uma situação problema. 

Ontem Raquel ganhou cinco pacotes de figurinha de presente de seu 

pai. Dentro de cada pacote tinha três figurinhas. Quantas figurinhas 

Raquel ganhou de seu pai? 

 Essa pergunta Vitória teve dificuldades para responder, mesmo com o uso do 

material didático. Entendemos que estava cansada e que era muita informação para 

o mesmo dia, então paramos. 

Após esse encontro, concluímos que Vitória estava começando a compreender 

a contagem através dos múltiplos e fazer relação entre eles. Também nos ratificou a 
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necessidade da avalição contínua no processo da aplicação da intervenção. Ao 

avaliarmos que a abordagem usada não funcionou, trocamos e aparentemente nos 

deu um resultado melhor, conjecturamos que sua imagem de conceito vem 

acrescentando novos “já-encontrados”, conforme Figura 71. 

Figura 71: Imagem de conceito após o 10º encontro 

            

Fonte: Arquivo pessoal 

 Nesse encontro, a manipulação do material didático não foi essencial para a 

aprendizagem do conteúdo pela Vitória. Ela conseguiu compreender algumas 

informações que trabalhamos nesse encontro muitas vezes sem o uso de 

características do Mundo Corporificado, pelo menos usando a manipulação física do 

material didático, porém conjecturamos que, nesse encontro, diferente dos outros até 

então, Vitória trabalhou melhor com características do Mundo Simbólico, efetuando 

contagens através de múltiplos e fazendo relação de um para muitos. Lembramos que 

cada indivíduo pode fazer a jornada entre os Mundos de maneira diferente (TALL, 

2004), mas nesse caso Vitória, que até esse momento acreditávamos que sempre 

começaria sua jornada com características do Mundo Corporificado, particularmente 

para construção de seu conhecimento sobre esse conteúdo, iniciou sua jornada 

multiplicativa com características do Mundo Simbólico.  
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Trabalhando com a relação de um para muitos 

 O décimo primeiro encontro ocorreu catorze dias após o décimo e teve duração 

de 42 minutos. O objetivo desse encontro foi continuar trabalhando a multiplicação, 

fazendo uma relação de um para muitos, ou seja, trabalhar com a ideia de contagem 

utilizando os múltiplos. Nesse encontro para intervenção, utilizamos a Caixa de 

Operações Matemáticas. 

Iniciamos as atividades contando de cinco em cinco, até cinquenta. Depois 

pedimos que ela acompanhasse a contagem, contando junto com o pesquisador. 

Posteriormente contamos de forma alternada, uma vez o pesquisador uma vez ela. 

P. Cinco 

V. Dez 

P. Quinze 

V. Vinte 

P. Vinte e cinco 

V. Trinta (e assim até cinquenta) 

Depois invertemos: 

V. Cinco 

P. Dez 

V. Quinze 

P. Vinte 

V. Vinte e cinco (e assim até cinquenta) 

Em seguida estabelecemos a relação de um para cinco usando como exemplo 

pacotinhos, representados pelas peças da Caixa de Operações, colocando a mão de 

Vitória sobre cada uma das cinco peças e contando, cinco, dez, quinze, vinte e vinte, 

supondo que tinham cinco balas em cada uma. A ideia foi contar cada peça usando 

os múltiplos de cinco. Entendemos que naquele momento Vitória trabalhava com as 

características do Mundo Corporificado, por usar o material didático, e do Mundo 

Simbólico, a contagem por múltiplos de cinco. Também conjecturamos um avanço 

cognitivo, pois Vitória puxava uma peça e relacionava a quantidade cinco à ela, Figura 

72. 
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Figura 72: Estabelecendo a relação de um para cinco 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Em seguida, procuramos estabelecer uma relação de dois para um. Contamos 

de dois em dois e depois fizemos um exemplo no qual cada peça valia dois reais. 

Após a compreensão agrupamos quantidades, pegamos doze peças e agrupamos de 

dois em dois, contando na sequência. Após os exemplos, foram apresentadas três 

situações-problema, com as quais desejávamos que Vitoria constituísse a relação de 

um para muitos agora com uma ligação do conteúdo matemático estudado com 

situações cotidianas.  

Gabriela ganhou três pacotes de doce de leite de seu tio. Cada pacote tem 

cinco doces dentro. Quantos doces tem no total? 

Após ouvir a situação-problema, Vitoria pensou por alguns segundos e 

respondeu: 

V. Quinze. 

P. Como você sabe? 

V. Lembra aquela vez lá? 

P. Qual? 

V. Que você falou para eu contar de cinco em cinco? 

P. Sim. 

V. Então. Eu contei. 

 Entendemos que Vitória aprendeu a fazer a relação de um para cinco, sabendo 

inclusive aplicá-la em situações cotidianas, e nesse caso, somente utilizando a 

contagem por múltiplos, características do Mundo Simbólico, pois não utilizou o 
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material didático disponível para a resolução da atividade proposta. Em seguida, 

apresentamos mais uma situação-problema para ela. 

João é vendedor de revistas. A cada revista vendida, ele recebe quatro reais. 

Ontem ele vendeu cinco revistas. Qual quantia em reais que João recebeu após 

as vendas de revistas de ontem? 

Para resolver essa situação, Vitória já precisaria saber a relação de um para 

quatro, conteúdo ainda não trabalhado nas intervenções. Percebendo nosso 

equívoco, invertemos a quantidade da revista com o preço. Vitória, ainda um pouco 

confusa, estabeleceu a relação de um para cinco e resolveu a situação apresentada, 

dessa vez da forma correta. Após responder que seriam vinte reais, perguntou: 

V. Se fosse quatro também daria vinte? 

P. Vamos ver? Vamos aprender a contar de quatro em quatro? 

V. Vamos. 

 Interessante o questionamento de Vitória. Acreditando ser uma oportunidade 

de trazer uma característica do Mundo Formal, a propriedade comutativa da operação 

de multiplicação, resolvemos, usando o mesmo procedimento das outras relações: 

estabelecer a relação de um para quatro. 

Após acreditarmos que tinha aprendido a contar de quatro em quatro, pelo 

menos até quarenta, voltamos à situação-problema anterior para que Vitória pudesse 

estabelecer a relação comutativa na operação de multiplicação. 

Após verificar, com o uso do material didático, ora agrupando quatro grupos de 

cinco peças e contando através dos múltiplos de cinco, ora cinco grupos de quatro e 

contando de quatro em quatro, e chegando no mesmo resultado, propriedade 

comutativa da operação de multiplicação, Vitória afirmou que era “a mesma coisa” 

cinco vezes quatro e quatro vezes cinco. Conjecturamos que, naquele momento, 

Vitória mostrou que havia efetuado uma jornada pelos Mundos da Matemática, com 

características dos Mundos Simbólico e Formal, ou seja, partindo do Mundo Simbólico 

para a intersecção Simbólico Formal, entre a Matemática Prática e a Matemática 

Teórica, fez uma Abstração Operacional, representada na Figura 73. 
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Figura 73: Jornada do Mundo Simbólico à intersecção Simbólico Formal 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Para a continuação das atividades, apresentamos uma nova situação-

problema. 

Na casa de Miguel existem seis caixas empilhadas. Dentro de cada caixa há 

dois brinquedos. Qual o total de brinquedos guardados nas caixas? 

Vitória ficou tentando adivinhar o resultado.  

V. Dois. 

P. Não. 

V. Quatro. 

P. Quantos brinquedos tem em uma caixa? 

V. Dois. 

P. E na outra caixa? 

V. Mais dois. 

P. E se juntarmos as duas? 

V. Quatro. 

P. Então quantos têm nas seis caixas? 

V. Quatro. 

P. Use as pecinhas para resolver. 

V. Tá. 

Como descrito no diálogo, Vitória precisou utilizar material didático para 

resolver a situação-problema, ou seja, necessitou de características do Mundo 

Corporificado para conseguir resolver. Para isso ela separou seis peças e contou 

utilizando os múltiplos de dois, ou seja, cada peça valia, naquele momento, dois. 

Apresentamos a ela uma última situação-problema para esse encontro. 
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Ana Laura comprou seis saquinhos de bala. Sabendo que dentro de cada 

saquinho existem cinco balas, calcule o total de balas que Ana Laura comprou. 

 Novamente Vitória tentou adivinhar mostrando que já estava cansada. 

Resolveu as situações estabelecendo a relação de um para muitos, fazendo uso do 

material didático, como na questão anterior, ou seja, separou seis peças e contou de 

cinco em cinco, nesse momento cada peça valia cinco. Devido a esse cansaço, 

encerramos o encontro. 

Concluímos, após esse encontro, que Vitória ampliou seus conhecimentos 

sobre contar usando múltiplos, trabalhamos com os múltiplos de dois, quatro e cinco, 

e sobre estabelecer a relação de um para muitos, com os mesmos múltiplos, conforme 

imagem de conceito apresentado na Figura 74. 

Figura 74: Imagem de conceito após o 11º encontro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Também estabelecemos a relação do aprendizado matemático com situações 

cotidianas. Como vimos, as atividades trabalhadas nesse encontro estavam 

relacionadas às características dos Três Mundos da Matemática: Corporificado, 

Simbólico e Formal. 
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Trabalhando com as relações na multiplicação 

Vitória ausentou-se da escola a qual efetuamos nossa coleta de dados durante 

duas semanas, o que nos impossibilitou de participar dos encontros conforme 

planejado. Assim, o décimo segundo encontro ocorreu vinte e um dias após o encontro 

anterior e teve duração de 33 minutos. O objetivo dessa intervenção foi fazer uma 

breve revisão dos múltiplos de um para cinco. Os materiais didáticos utilizados nesse 

encontro foram a Caixa de Operações Matemáticas e o Material Dourado. 

Acreditamos que, devido a esse longo intervalo de um encontro para o outro, 

ela apresentou algumas dificuldades nas contagens utilizando os múltiplos. Como é 

do perfil da participante da pesquisa, ela desanima quando começa a não acertar a 

atividade proposta. Para animá-la, foi necessária uma conversa sobre como ela já 

sabia várias coisas, que demorou mais ou menos uns dez minutos entre uma atividade 

e outra.  

Procuramos, além de uma revisão dos múltiplos, estabelecer uma relação de 

um para muitos criando uma situação na qual ela teria que atribuir os valores para 

cada peça do material didático, como, por exemplo, se cada peça valia dois, então se 

demos a ela quatro peças que deveria contar: dois, quatro, seis, oito. Usamos, nessa 

maneira, múltiplos de dois, três, cinco. Ela aos poucos foi relembrando. Depois 

apresentamos uma situação-problema, para verificar se ela se motivava, pois gostava 

de resolvê-las. 

Joana ganhou, de sua mãe, cinco pacotinhos de bala. Cada pacotinho 

continha seis balas. Qual o total de balas que Joana ganhou? 

 Com nosso auxilio, pegou seis peças e começou a contar de cinco em cinco, 

mas chegava ao resultado de trinta e cinco. Conseguimos perceber que pulava o 

trinta, chamamos sua atenção sobre esse pulo, e assim ela chegou ao resultado. 

Porém no final disse: 

    V. Achei que tinha que contar de seis em seis. 

Posteriormente, quando assistimos ao vídeo do encontro, concordamos que ela 

estava correta. Concluímos que a situação-problema não foi por nós bem planejada, 
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pois existiam seis balas em cada pacotinho e queríamos explorar os múltiplos de 

cinco.  

Apresentamos a ela uma segunda situação. 

Pedro comprou quatro saquinhos de bolinha de gude. Em cada saquinho 

tinha três bolinhas. Quantas bolinhas Pedro comprou no total? 

Após ouvir a situação-problema ao meio de seguidos bocejos, mostrando não 

estar interessada, começou a chutar resultados.  

V. É quinze. 

P. Não. 

V. Seis. 

P. Vamos usar as pecinhas? Quantas você tem que pegar? 

V. Quatro. 

P. Isso. 

 Vitória pegou as quatro pecinhas 

P. Você tem que contar de quanto em quanto? 

V. Três. 

P. Então conta. 

V. Eu não sei (mostrando falta de interesse). 

P. Eu te ajudo. Três (pegando a mão dela e puxando uma pecinha). 

V. Seis, nove, doze. 

P. Quantas bolinhas Pedro comprou? 

V. Doze bolinhas.  

Com insistência do pesquisador, começou a resolver manipulando o material 

didático, chegando no resultado correto. Continuamos e apresentamos mais uma 

situação-problema. 

No escritório da casa de Caio tem uma estante com três prateleiras. Em 

cada prateleira estão guardados cinco livros. Qual o total de livros que 

estão guardados na estante? 

Essa ela respondeu corretamente assim que acabou de ouvir, dessa vez sem 

bocejo. Acreditamos que lembrou um problema apresentado no encontro anterior, no 
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qual a multiplicação três vezes cinco havia aparecido, conjecturamos que dessa vez 

somente utilizou características do Mundo Simbólico e um fato conhecido, a 

multiplicação três vezes cinco para a resolução da situação-problema. Aproveitando, 

após a ter elogiado, proporcionamos a última situação-problema do encontro. 

Beatriz ganhou de seu tio João sete notas de dois reais. Calcule o total 

de reais que Beatriz ganhou. 

 Mostrando falta de interesse, novamente, começou a chutar valores. Ao 

afirmarmos que não estava correto, começou a ficar irritada e dizer que não sabia 

fazer. Pegamos as peças junto com ela e contamos usando os múltiplos de dois até 

chegar ao resultado e encerramos o encontro. 

Após a análise do 12º encontro, concluímos que pouco avançamos nessa 

intervenção. Vitória parecia dispersa e irritada. Aparentemente reforçou a ação de 

relacionar uma unidade, a peça do material didático, com os múltiplos de dois, três e 

cinco, pelo menos esses. Nesse encontro, Vitória fez uso, para a resolução das 

situações-problemas apresentadas, de características dos Mundos Corporificado e 

Simbólico. Trabalhamos para reforçar os já-encontrados pertencentes à imagem de 

conceito de Vitória sobre Multiplicação, então não houve nenhum acréscimo de já-

encontrados nesse encontro, conforme apresentado na Figura 75. 

Figura 75: Imagem de conceito após o 12º encontro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Conhecendo a operação de divisão 

O décimo terceiro encontro ocorreu sete dias após o último e teve duração de 

27 minutos. Nesse encontro, introduzimos a ideia de divisão e sua relação com a 

multiplicação, ou seja, empregamos a relação de um para muitos usada no ensino da 

multiplicação. Nesse encontro, utilizamos os cubinhos do Material Dourado. 

Pedimos para ela contar de cinco em cinco, e posterior a quantidade de 

cubinhos para efetuar a divisão quarenta dividido por cinco, ou seja, quantas vezes a 

quantidade cinco aparece na contagem até quarenta. Por exemplo, uma das divisões 

efetuadas foi quarenta dividido por cinco, então, contamos de cinco em cinco até 

quarenta, puxando os cubinhos do Material Dourado, conforme representado na 

Figura 76. 

Figura 76: Cubinhos representando a contagem para a divisão 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Como utilizamos oito cubinhos para contar, de cinco em cinco até quarenta, 

logo, explicamos que quarenta dividido por cinco é igual a oito, pois a quantidade cinco 

aparece oito vezes na contagem, de cinco em cinco, até quarenta. 

Pedimos para ela resolver as divisões vinte e cinco dividido por cinco e 

cinquenta dividido por cinco. Vitória, seguindo o procedimento de resolução, ou seja, 

contando de cinco em cinco e depois a quantidade de peças utilizadas, efetuou as 

duas divisões sem apresentar dúvidas ou dificuldades. 

Após entender que ela tinha compreendido o procedimento de resolução da 

operação de divisão, pedimos que resolvesse as divisões nove dividido por três e vinte 

e um dividido por três, as quais chegou ao resultado, seguindo o mesmo procedimento 

de resolução utilizado na divisão quarenta dividido por cinco, sem apresentar 

dificuldades. Vale salientar que, diferente do encontro anterior, Vitória estava 

empolgada e motivada. Disse que estava ansiosa para aprender. 
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Com as situações-problema apresentadas para Vitória pretendíamos avaliar se 

ela havia compreendido os conceitos iniciais da operação de divisão e também que 

ela percebesse o uso de tal operação matemática em situações cotidianas. 

Pedro possui quinze bolinhas de gude. Quer guardar essas bolinhas em 

três saquinhos diferentes. Quantas bolinhas vai guardar em cada 

saquinho? 

 Após ouvir a situação-problema falou: 

V. É quinze dividido por três? 

P. Isso. Então faz quinze dividido por três. 

V. Mas eu não sei fazer. 

P. Sabe. Contar de três em três até quinze. 

V. Há tá. Entendi. 

P. Entendeu. 

V. ham ham (afirmando). 

Puxando os cubinhos do Material Dourado continuou: 

V. Três seis nove doze quinze. 

P. Quantas você usou. 

V. Cinco. 

P. Então quantas bolinhas em cada saquinho. 

V. Cinco (em alto e bom som). 

V. E também cinco mais cinco mais cinco é igual a quinze. 

Notamos que Vitória continuava fazendo relações com outras situações 

matemáticas, principalmente quando o resultado é quinze, Vitória, nesse caso, fez uso 

de características do Mundo Formal, ou seja, evocou a propriedade comutativa, tanto 

da adição, feita anteriormente, quanto da multiplicação, feita naquele encontro, o que 

fazem parte da imagem de conceito de Vitória. Concluímos, com isso, que ela fez uma 

jornada entre o Mundo Simbólico e a intersecção Simbólico Formal, fazendo uma 

Abstração Operacional, além da passagem da Matemática Prática para a Matemática 

Teórica. 

Apresentamos mais uma situação-problema para Vitória. Pedimos que dessa 

vez primeiro anunciasse a divisão a ser feita e depois resolvesse. 



158 
 

 
 

Paulo quer arquivar suas doze provas em três pastas de elástico. 

Quantas provas deverá colocar em cada pasta para que as provas 

fiquem igualmente divididas? 

 Vitória, após ouvir a situação-problema, pensou por alguns segundos e disse: 

V. De três em três. 

P. Certo, mas a conta que temos que fazer é doze dividido por três.  

V. Tá. Três seis nove doze. Deu quatro. 

P. E o que significa isso? 

V. Que ele colocou quatro em cada pasta. 

 Vitória resolveu utilizando os cubinhos do Material Dourado, sem mostrar 

nenhuma dificuldade e também demonstrando estar muito atenta. Aproveitando sua 

empolgação, lemos mais uma situação-problema. 

Carminha ganhou dezoito reais. Vai dividir esse dinheiro igualmente 

entre seus três filhos. Quanto cada filho da Carminha vai ganhar? 

 Resolveu da mesma forma que a situação anterior, ou seja, contando pelos 

múltiplos e depois contando a quantidade de peças utilizadas, inclusive, ao término 

da resolução, enunciou a resposta da pergunta da situação-problema apresentada. 

V. Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. (Puxando seis peças). 

V. um, dois, três, quatro, cinco, seis. (Contando as peças que puxou). 

V. Cada filho ganhou seis reais. 

Pedimos para que ela resolvesse mais duas divisões: vinte e quatro divido por 

três e quinze divido por três, as quais resolveu seguindo o mesmo procedimento.  

Fizemos uma contagem de dois em dois e propusemos mais uma situação-

problema. 

Maria fez vinte brigadeiros. Vai dividi-los igualmente em duas caixas. 

Quantos brigadeiros serão colocados em cada caixa? 

Fizemos juntos a contagem de dois em dois até vinte, puxando as peças, e 

depois as contamos chegando a dez assim resolvemos a situação-problema 

apresentada. Entendendo que ela estava cansada, resolvemos parar. 
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Após a análise desse 13º encontro para intervenções, notamos que Vitória 

conseguiu entender a resolução da operação de divisão apresentada a ela, mostrando 

entusiasmo e interesse no aprendizado. Não mostrou nenhuma dificuldade nem na 

resolução da operação de divisão nem na relação dela com situações cotidianas. 

Conjecturamos que após esse encontro sua imagem de conceito ficou conforme 

apresentado na Figura 77. 

Figura 77: Imagem de conceito após o 13º encontro 

                

Fonte: Arquivo pessoal 

Importante destacar que evoca outros já-encontrados, como “contagem pelos 

múltiplos” e a “relação de um para muitos”, de sua imagem de conceito e faz relações 

entre eles com grande frequência. 

Com os doze encontros destinados aos números naturais, trabalhamos desde 

a contagem e quantificação até conhecimentos iniciais das quatro operações básicas: 

adição, subtração, multiplicação e divisão, além de noções do sistema decimal. Vale 

salientar que não esgotamos o conhecimento sobre tais números, porém entendemos 

ter ajudado Vitória a formar sua imagem de conceito, com características dos Três 

Mundos da Matemática, que conjecturamos ser suficiente para a aprendizagem de 

conceitos iniciais do número racional na forma fracionária. 

A operação de divisão é a definição de um dos subconstrutos dos números 

racionais na forma fracionária, o subconstruto Quociente, o qual pode ser definido 
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como uma distribuição, na qual 
𝑎

𝑏
 representa uma divisão. Existe, nesse Subconstruto, 

a associação entre as representações, sendo que a ação de dividir “a” em “b” em 

partes iguais 
𝑎

𝑏
 é associada com 𝑎 ÷ 𝑏. Entendemos, assim, que já começamos a 

avançar em uma segunda imagem de conceito, apresentada na Figura 78. 

Figura 78: Imagem de conceito do número racional na forma fracionária após o 13º encontro 

          

Fonte: Arquivo pessoal 

No próximo capítulo, apresentamos os cinco encontros destinados ao número 

racional na forma fracionária e como foi trabalhado com Vitória os subconstrutos parte-

todo, quociente, operador e razão. Nesse mesmo capítulo, também apresentamos a 

análise desses encontros. 

 

 



161 
 

 
 

                                                                                                 Capítulo VI 

Uma jornada com os números racionais na forma fracionária 

Nos encontros iniciais, em uma primeira fase, apresentados e analisados no 

capítulo V, tínhamos como objetivo a formação de uma imagem de conceito, por nós 

inicialmente avaliada como necessária para a construção do conhecimento sobre os 

números racionais na forma fracionária, conforme apresentado na Figura 79.  

Figura 79: Imagem de conceito necessária para trabalharmos com o número racional 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Entendermos que Vitória formou uma imagem de conceito com conhecimentos 

iniciais de contagem, quantificação, adição e subtração envolvendo primeiro somente 

unidades e depois números que podem ser decompostos em dezenas e unidades, 

além da multiplicação e divisão. 

Com isso em mente, partimos para uma segunda fase, na qual trabalhamos 

conceitos iniciais do número racional na forma fracionária em cinco encontros, 

totalizando 135 minutos, apresentados na Tabela 3 e descritos e analisados a seguir.  
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Tabela 3: Resumo dos seis encontros finais 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Nesses encontros, utilizamos como materiais didáticos a Caixa Sonora de 

Números Racionais na Forma Fracionária, com o objetivo que Vitória pudesse 

construir seu conhecimento sobre as características do subconstruto parte-todo; e o 

Software Ritmática, esse com o objetivo de trabalharmos o subconstruto razão. Com 

o uso desses dois materiais didáticos queríamos que Vitória fizesse uso de dois de 

seus sentidos, o tato, até agora bastante explorado nos encontros anteriores e a 

audição, que será explorada em alguns momentos nos encontros apresentados a 

seguir. Também continuamos utilizando os materiais didáticos empregados nos 

encontros anteriores e trabalhamos os subconstrutos quociente e operador. 

 

Construindo ideias sobre o subconstruto parte-todo 

Esse encontro, o décimo quarto desde o início e o primeiro dedicado 

exclusivamente aos conceitos do número racional na forma fracionária, ocorreu sete 

dias após o encontro anterior e teve duração de 33 minutos. Nele, tivemos como 

objetivo introduzir o conceito inicial do subconstruto parte-todo. Para isso, utilizamos 
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como material didático, primeiro a Caixa Sonora de Números Racionais na Forma 

Fracionária e depois o Material Dourado. 

A dificuldade na dupla contagem, utilizada no subconstruto parte-todo, é 

apresentada em algumas pesquisas, com alunos videntes, como por exemplo Ferreira 

da Silva (2005), Garcia Silva (2007) e Freire (2011), entre outras. Em nossa revisão 

de literatura, capítulo II, apresentamos algumas evidências dessa dificuldade. 

Planejamos as atividades refletindo e analisando principalmente os erros cometidos 

pelos alunos na pesquisa efetuada para nosso mestrado (FREIRE, 2011). Vários 

participantes dessa pesquisa apresentaram erros como trocar os numeradores pelos 

denominadores. Outro erro que foi comum foi efetuarem a dupla contagem com as 

partes destacadas e não destacadas de uma figura. 

Queremos salientar que consideramos a montagem do número racional na 

forma fracionária, através da dupla contagem, como uma característica do Mundo 

Formal, por fazer parte da estrutura do número. Também vale destacar que 

entendemos a montagem desses números e expressados verbalmente como 

características do Mundo Simbólico. 

Iniciamos o encontro explicando a dupla contagem, e depois apresentamos a 

Vitória a Caixa Sonora de Números Racionais na Forma Fracionária para colocar em 

prática a dupla contagem e para trabalharmos a formação do número racional na 

forma fracionária. Deixamos que Vitória manipulasse o material didático, apertasse os 

botões para verificar quais tocavam a fim de saber manipulá-lo, isso com o intuito de 

Vitoria, utilizando características do Mundo Corporificado, construísse já-encontrados 

sobre tal tema. Ela, aparentemente, achou interessante principalmente os sons 

emitidos ao apertar os botões. 

Depois desta exploração, apresentamos a Caixa Sonora de Números Racionais 

na Forma Fracionária, conforme mostrado na Figura 80. 
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Figura 80: Vitória agindo sobre a Caixa Sonora com tampa que possui acesso a três botões 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Com a tampa, da qual Vitória teve acesso a três botões, trabalhamos a primeira 

situação formando um número racional na forma fracionária, dois terços, ou seja, dos 

três botões acessíveis a Vitória, dois emitiram som ao serem apertados. Foi trabalhado 

o vocabulário matemático para o número, “dois terços”.  

V. Esse toca, esse não, esse toca (apertando os botões). 

P. Quantos são?  

V. Dois tocam. 

P. De um total de quantos? 

V. Três. 

P. Então dizemos que dois terços dos botões tocam. 

Salientamos que esse foi o primeiro contato dela com tal número, pois, até 

aquele momento, a professora da turma em que Vitória pertencia ainda não tinha 

trabalhado o conteúdo com os demais alunos. 

Trocando a tampa da Caixa Sonora de posição, solicitamos a Vitória que 

falasse o número correspondente à situação. Ela manipulou o material didático, 

conforme Figura 81. 
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Figura 81: Vitória agindo sobre a Caixa Sonora 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Enquanto Vitória manipulava os botões da Caixa Sonora de Números Racionais 

na Forma Fracionária foi dizendo: 

V. Esse não toca…. esse não …… esse toca (apertando os botões). 

P. Quantos são?  

V. Um que toca. 

P. Em um total de quantos? 

V. Três. 

P. Então como é que fala? 

V. Um terço. 

Conjecturamos que que Vitória entendeu como se dá a formação do número 

racional na forma fracionária, pensando no subconstruto parte-todo, ou seja, a dupla 

contagem e o vocabulário matemático em questão. 

Trocamos a tampa, agora com acesso a cinco botões, conforme Figura 82. 

Deixamos que Vitória manipulasse novamente a Caixa Sonora de Números Racionais 

na Forma Fracionária para formar o número correspondente àquela situação. 
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Figura 82: Vitória agindo sobre a Caixa Sonora com tampa que possui acesso a cinco botões 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Após ela efetuar a dupla contagem, apertando e contando o total de botões e o 

total de botões que emitiam som, disse que tocavam dois em um total de cinco botões, 

uma expressão do Mundo Corporificado no subconstruto parte-todo, dissemos que 

nesse caso se falava quintos, como dois tocaram dois quintos, expressão no do 

Mundo Corporificado, no subconstruto parte-todo. Mudamos a posição da tampa e 

solicitamos que verificasse o próximo número. Verificou e respondeu que três tocavam 

num total de cinco formando o número três quintos. Trocamos novamente a tampa 

deixando agora acesso a dois botões (Figura 83).  

Figura 83: Vitória agindo sobre a Caixa Sonora com tampa que possui acesso a dois botões 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Um deles tocava. Então informamos o vocabulário, um meio. 

P. Quando o total é dois dizemos meios. 
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V. Meios? 

P. Isso. 

V. Tá. 

Mudando a posição da tampa dois em um total de dois tocavam. Ao ser 

questionada sobre o número respondeu dois meios. Colocamos agora uma nova 

tampa, a qual dava acesso a seis botões, Vitória ansiosa disse: 

V. Posso contar. 

P. Pode. 

V. Seis. 

P. Então, quanto é seis é sexto. 

V. Sexto? Ah entendi. Sexto. 

P. Sexto. E se for sete? 

V. Sétimo. 

P. Isso. E se for oito? 

V. Oitavo. 

P. Isso. É assim mesmo. E quantos tem aí? 

V. Seis. 

P. Veja quantos dos seis tocam. 

V. Todos menos um, cinco (utilizando um fato conhecido por ela). 

P. E como fica. 

V. Cinco sextos. 

 Conjecturamos que Vitória havia entendido o vocabulário e a formação do 

número com a dupla contagem, características dos Mundos Simbólico e Formal. 

Também é importante destacar que Vitória, para saber a quantidade de botões que 

tocavam, efetuou a subtração seis (total de botões) menos um (quantidade de botões 

que não tocavam), ou seja Vitória evocou um já-encontrado existente em sua imagem 

de conceito, a operação de subtração, utilizando assim características do Mundo 

Simbólico para chegar ao resultado. 

Continuamos trocando as tampas e posições das mesmas para gerar novos 

números racionais na forma fracionária: (cinco sextos); (três sextos); (dois sextos); 

(quatro sextos); (dois quartos); (três quartos); (um quarto); (quatro nonos) e (três 

nonos), os quais Vitória formou e pronunciou corretamente. 
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Com o intuito de variar a estratégia, paramos de usar a Caixa Sonora de 

Números Racionais na Forma Fracionária, pois já tínhamos usados as tampas 

disponíveis naquele momento, e começamos a utilizar a barra do Material Dourado. 

Salientamos que o material foi usado como quantidades de peças, ou seja, não foi 

trabalhado com as características do Material Dourado, cada barrinha, nesse caso 

valia uma unidade. 

Primeiro foi entregue a Vitória cinco barrinhas e depois retirado três. O intuito 

era ela aprender a verificar a parte retirada de um total de peças e expressar em um 

número racional na forma fracionária. 

P. Você tem um total de cinco. Então você tem quintos. 

V. Sim (respondeu após ficar pensativa). 

P. Total de cinco não falamos quintos?  

V. É. 

P. Aí eu pego e separo três deles. Qual a fração que está aqui? 

V. Três. 

P. Três o que? 

V. Quintos. 

P. Três quintos. Isso. 

 Em seguida, foram entregues a ela quatro barrinhas e retirada uma. Juntos, 

chegamos ao número racional na forma fracionária correspondente (um quarto). 

Depois com as mesmas quatro barrinhas tiramos três, chegando ao número (três 

quartos). 

 Mudando um pouco a situação, entregamos para ela seis barrinhas e 

solicitamos que retirasse (cinco sextos) das barrinhas. Ela as retirou de maneira 

correta, ou seja, retirou cinco das seis. Continuando, entregamos a ela quatro 

barrinhas e pedimos que entregasse (dois quartos), novamente retirou a quantidade 

correta.  Depois entregamos a ela sete barrinhas e separamos duas, conforme Figura 

84. 
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Figura 84: Vitória manipulando as peças do Material Dourado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

P. Esses dois aqui (colocando sua mão sobre as duas barrinhas). Qual 

a fração correspondente? 

V. Dois sétimos (respondendo rapidamente). 

 Vitória aparentemente tinha aprendido a formação dos números racionais na 

forma fracionária para aquelas situações que trabalhamos. Entregamos oito barrinhas 

e separamos três. Ela disse que era (três oitavos). Perguntamos a fração 

correspondente às demais barrinhas, e ela respondeu rapidamente (cinco oitavos). 

P. Qual a fração correspondente a essas aqui? (colocando a mão dela 

em três das oito barrinhas) 

V. Três oitavos. 

P. E qual a fração correspondente as demais barrinhas? 

V. Cinco oitavos. (sem contar). 

Conjecturamos que Vitória efetuou a operação de subtração para saber que a 

diferença entre três barrinhas separadas e o total de oito era cinco. Nesse último, 

Vitória, além de mostrar seu entendimento a respeito do número racional na forma 

fracionária, o qual estávamos trabalhando nesse encontro, respondeu que tinha 

sobrado cinco, mesmo sem contar, aparentemente mostrando domínio sobre a 

operação de subtração, sem a manipulação de material físico, novamente evocando 

esse já-encontrado, subtração e utilizando-o com características do Mundo Simbólico.  

Dando-nos por satisfeitos com o entendimento de Vitória sobre o tema 

trabalhado, encerramos esse encontro. 
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Após a análise desse encontro, concluímos que Vitória compreendeu conceitos 

iniciais do subconstruto parte-todo, apresentado na Figura 85. A dupla contagem e a 

formação do número racional na forma fracionária correspondente foram assimiladas 

por ela, características do Mundo Formal, pois trata-se da definição do subconstruto 

parte-todo. 

Figura 85: Imagem de conceito após o 14º encontro 

           

Fonte: Arquivo pessoal 

Nesse encontro, utilizamos dois materiais didáticos, o primeiro, a Caixa Sonora 

Números Racionais na Forma Fracionária, previsto no planejamento, e o segundo as 

barrinhas do Material Dourado, esse segundo porque Vitória estava empolgada e já 

tínhamos explorado bastante o primeiro material didático, não podíamos perder a 

oportunidade de explorar mais o tema. Assim, conjecturamos que, com o auxílio de 

características do Mundo Corporificado, a manipulação dos materiais didáticos, 

conseguimos auxiliar Vitória a construir já-encontrados para a formação de sua 

imagem de conceito sobre o número racional na forma fracionária, esses com 

características dos três Mundos da Matemática: Corporificado, Simbólico e Formal.  

Importante também destacar que Vitória evocou e fez uso de já-encontrados 

trabalhados nos encontros iniciais como a “contagem, reconhecimento de 

quantidades, uso de vocabulário matemático e a subtração”, destacados na Figura 86, 

relacionando-os para trabalhar os conceitos iniciais do subconstruto parte-todo. 
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Figura 86: Destaques de já-encontrados evocados por Vitória durante o 14º encontro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

No encontro seguinte, procuramos trabalhar algumas características do 

subconstruto Operador. 

 

Trabalhando conceitos iniciais do subconstruto Operador 

O decimo quinto encontro para intervenções ocorreu 118 dias após o décimo 

quarto. Esse intervalo foi devido às férias escolares, dezembro-janeiro, e a demora do 

retorno após as férias, pois a família tinha viajado. O encontro teve duração de 19 

minutos e utilizamos a Caixa de Operações Matemática. Tivemos como objetivo desse 

encontro, trabalhar com características do subconstruto Operador. 

Inicialmente, trabalhamos alguns números racionais na forma fracionária, com 

o subconstruto parte-todo, para que Vitória pudesse lembrar os conceitos já 

trabalhados. Utilizamos as peças da Caixa de Operações Matemáticas para 

trabalharmos com conjunto de peças e retiramos algumas gerando assim números 

racionais na forma fracionária através da dupla contagem. Fizemos isso devido ao 

longo intervalo de tempo entre o último encontro e este, mas novamente ela nos 

surpreendeu com sua ótima memória. 

Após a pequena revisão, passamos para uma nova etapa. Nela, trabalhamos o 

cálculo da fração dos elementos de um conjunto, características do subconstruto 
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Operador. Para isso, pedimos para que Vitória pegasse doze peças da Caixa de 

Operações Matemáticas e separasse em quatro conjuntos e depois nos entregasse 

um quarto desse conjunto, ou seja, um dos quatro conjuntos formado por ela, 

conforme apresentado na Figura 87. 

Figura 87: Vitória manipulando o material didático para aprender o subconstruto Operador 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

P. Tinha doze pecinhas. Você dividiu em quatro grupos. E você quer 

um quarto. Se você quer um quarto quantos conjuntinhos você vai 

pegar? 

V. Quatro. 

P. Você dividiu em quatro. Quantos quartos eu quero? 

V. Um. 

P. Então me dá um quarto (colocou as peças correspondentes em 

minha mão). Você me deu um quarto. Quantas peças é um quarto de 

doze.  

V. Três. 

 Entendendo que ela havia compreendido a atividade proposta, ou seja, utilizar 

o já-encontrado operação de divisão, o que para Behr (1983) é equivalente ao 

subconstruto quociente, para fracionar um conjunto de objetos em partes iguais, 

característica do Mundo Formal do número racional na forma fracionária, 

apresentamos uma situação-problema para relacionarmos o conteúdo matemático em 

questão a situações cotidianas. 

Maria ganhou doze ovos de pascoa. Ela deu um terço dos ovos para seu 

irmão. Quantos ovos o irmão de Maria ganhou? 
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 Vitória separou as doze peças correspondentes ao total de ovos de páscoa 

citado na situação-problema, porém, ao invés de separá-las em três grupos, separou 

em quatro grupos de três elementos. Após corrigirmos, mostrando que seria dividir em 

três grupos ela conseguiu resolver a situação-problema proposta. Apresentamos uma 

segunda situação-problema.  

Nesse saco tem quinze balas. Você vai pegar só um quinto delas para 

você. Quantas balas você vai pegar? 

 Ela iniciou a resolução da mesma forma da situação anterior, ou seja, separou 

o total de peças e as dividiu em três grupos de cinco ao invés de cinco grupos de três. 

Tentamos mais uma intervenção. 

P. Quer ver um outro jeito bacana de você conseguir contar?  

V. Como? (perguntou entusiasmada). 

P. Quantos grupos de cinco você tem? (aproveitando os grupos que 

ela tinha formado). 

V. Três. 

P. Então cada grupo tem que ter três. 

V. ham (como se estivesse perguntando “o que”) 

P. Veja. Três vezes cinco e cinco vezes três dá a mesma coisa. Certo? 

Lembrando da propriedade comutativa da operação de multiplicação, 

característica do Mundo Formal, um já-encontrado pertencente à imagem de conceito 

de Vitória. 

V. Certo. 

P. Então para dividir em cinco grupos temos que separar as peças 

contando de três em três. Vamos ver se é verdade? 

V. Vamos. 

 Ela separou as peças em cinco grupos de três e, retirando um grupo, resolveu 

a situação exposta, ou seja, verificou que um quinto de quinze é igual a três. Após 

essa resolução apresentamos uma nova situação-problema. 

Senhor Ricardo comprou nove caixas de bombons. Pedrinho, filho do 

senhor Ricardo, vai ganhar um terço desses bombons. Quantas caixas 

de bombom ele vai ganhar? 
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 Ela pediu para pensar um pouco. Respondeu que se ela desse uma caixa de 

bombom sobraria oito para ele. Dissemos que a subtração estava correta, porém um 

terço de nove não era um. Ela pegou as nove peças e as dividiu em três grupos de 

três e resolveu. Depois da resolução, apresentamos uma última situação-problema 

nesse encontro. 

Em uma caixa tinha vinte e cinco laranjas. Eu ganhei dois quintos delas 

para fazer um suco. Quantas laranjas eu ganhei? 

Vitória separou as peças em cinco grupos de cinco peças.  

P. Quantos grupinhos tem? 

V. Cinco. 

P. Eu quero dois quintos. Então quantos grupos eu vou querer? 

V. Dois. 

P. Quantas pecinhas tem nos dois grupos juntos? 

V. Dez (respondeu contando de cinco em cinco). Aqui tem dez. 

P. Isso. Aprendeu? 

V. Hum hum (confirmando que sim) E aqui sobrou quinze (mostrando, 

sem contar, as peças que sobraram). 

Note, pelo término do diálogo, que Vitória fez questão de mostrar que domina 

a operação de subtração e evocou esse já-encontrado todas as vezes que teve 

oportunidade. 

Acreditamos que após esse encontro para intervenções, Vitória conseguiu 

compreender e usar um pouco as características do subconstruto Operador para a 

resolução de situações cotidianas. Então ela teria formado uma imagem de conceito 

como apresentada na  
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Figura 88.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Imagem de conceito após o 15º encontro 

         

Fonte: Arquivo pessoal 

Após o décimo quinto encontro concluímos também que, apesar do longo 

intervalo entre os encontros, Vitória conseguiu adquirir um novo já-encontrado, a 

noção de cálculo de uma fração de um conjunto de objetos, característica do 

subconstruto Operador. Para isso, trabalhamos com características do Mundo 

Corporificado, ou seja, ela agiu sobre o material didático e construiu um novo 

conhecimento refletindo sobre essa ação. Utilizamos características do Mundo 

Formal, propriedade comutativa da operação de multiplicação e divisão em partes 

iguais, característica já aprendida na operação de divisão e no subconstruto parte-

todo. Também conjecturamos que em alguns momentos do encontro utilizou 

características do Mundo Simbólico, ao efetuar operações de subtração e 

multiplicação sem a manipulação do material didático. Entendemos que cada vez mais 
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Vitória faz sua jornada entre os Três Mundos da Matemática, utilizando características 

dos Mundos Corporificado, Simbólico e Formal para construir novos já-encontrados. 

Também vale destacar o uso de sua ótima memória, que mesmo com um longo 

intervalo entre encontros ela evoca com facilidade já-encontrados de sua imagem de 

conceito. Os já-encontrados evocados por Vitória nesse encontro estão destacados 

na Figura 89. 

Figura 89: Já-encontrados evocados por Vitória durante o 15º encontro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Note que, além do uso de já-encontrados como “contagem, reconhecer 

quantidades, subtração, conhecer símbolos matemáticos e divisão”, trabalhados nos 

encontros iniciais, Vitória também evocou e fez uso dos já-encontrados “subconstruto 

parte-todo e subconstruto quociente” trabalhados nos últimos encontros. 

 

Explorando as características do subconstruto Operador com a relação de um 

para muitos  

O décimo sexto encontro, que teve duração de 30 minutos, ocorreu 7 dias após 

o décimo quinto. O objetivo foi fazer uma conexão entre a operação realizada com o 

subconstruto Operador e a relação de um para muitos, já-encontrado pertencente à 

imagem de conceito de Vitória. O uso dessa relação foi planejado após assistirmos e 

analisarmos o vídeo do décimo quinto encontro, no qual Vitória demonstrou um pouco 
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de dificuldades em manipular um número elevado de peças do material didático. 

Nesse encontro, utilizamos a Caixa de Operações Matemática. 

Revisitamos a contagem com os múltiplos de um, dois, três, quatro e cinco, 

características do Mundo Simbólico, para que esses já-encontrados fossem evocados 

de sua imagem de conceito com maior facilidade. Vitória, apesar do longo intervalo 

entre os encontros 14º e 15º, lembrava bem de todos. Com isso, conjecturamos que 

essas contagens através de múltiplos são já-encontrados presentes em sua imagem 

de conceito, podendo ser evocados para a resolução de atividades nas quais fossem 

necessárias.  

Depois, informamos a nomenclatura dos elementos do número racional na 

forma fracionária, numerador e denominador, até aquele momento desconhecidos por 

Vitória, sendo que primeiro falamos o numerador e depois o denominador. Por 

exemplo, um terço, um seria o numerador e três o denominador. 

P. Você lembra de um exercício que fizemos semana passada que 

você tinha um terço de um número? 

V. Lembro. 

P. Quando é terço de que número estamos falando mesmo? 

V. Três. 

P. Isso. O denominador é três. 

V. Denominador? 

P. Esse segundo que falamos chama denominador. 

V. Denominador. 

P. Isso. O primeiro chama numerador e o segundo chama 

denominador. 

Continuamos apresentando algumas operações envolvendo o número racional 

na forma fracionária atuando sobre quantidades, o subconstruto Operador. A primeira 

foi um terço de vinte e um. Pedimos para puxar as peças do material didático, ou seja, 

trabalhar com característica do Mundos Corporificado, agindo sobre o objeto e 

refletindo acerca dessa ação, e com características do Mundo Simbólico, contando de 

três em três.  

P. Vamos contar de três em três puxando as pecinhas? 

V. Tá. 

P. Três…. 
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V. Seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um. 

Fez isso puxando uma pecinha para cada número, um pensamento proceitual, 

característica do Mundo Simbólico, conforme Figura 90. 

Figura 90: Vitória trabalhando o subconstruto operador 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Após puxar as pecinhas, solicitamos que contasse as mesmas.  

V. Sete. 

P. Então um terço de vinte e um é igual a sete. Entendeu? 

V. Ham Ham (balançando a cabeça que sim). 

Como Vitória efetuou a operação de divisão usando a relação de um para 

muitos, como descrito no décimo terceiro encontro, seguimos um procedimento como 

o apresentado a seguir para calcular dois quintos de vinte: 

 

 

Primeiro contamos a quantidade de peças necessárias para a contagem de 

cinco em cinco chegar a vinte. Vitória considerou que cada peça valia cinco, pois 

temos quintos.  

P. Quantas peças você usou? 

V. Quatro. 

P. Então, um quinto de vinte é igual a quatro. Eu quero dois quintos. 

5 5 5 5 

cinco quinze dez vinte 
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V. Quatro, oito. É oito. (Puxando duas peças e contando de quatro em 

quatro). 

Novamente Vitória utilizou um pensamento proceitual, característica do Mundo 

Simbólico. Como na contagem de cinco até vinte, usamos quatro peças, então, cada 

um quinto de vinte é igual a quatro.  

 

 

Ou seja, a fração unitária, um quinto de vinte, é igual a quatro. Como queremos 

duas vezes a fração unitária, dois quintos, por isso contamos de quatro em quatro 

duas vezes, chegando a dois quintos de vinte, que é igual a oito. Usamos essa 

abordagem, pois, quando trabalhamos a operação de divisão com Vitória, envolvemos 

a relação de um para muitos dessa mesma forma. 

Buscamos com isso uma maneira diferente do que tínhamos feito no encontro 

anterior, contar o total de peças, e talvez para ela, mais simples para chegar ao 

resultado, contar pelos múltiplos, tal como tínhamos trabalhado no encontro da 

operação de divisão, já que teria que manipular menos peças do material didático. 

Ainda não convencidos que ela tinha compreendido, solicitamos que fizesse um quinto 

de 20. Ela puxou as peças e, após contá-las, respondeu: 

P. Temos que contar de quanto em quanto? 

V. De cinco em cinco até vinte. 

P. Então conta. 

V. Cinco, dez, quinze, vinte. 

P. Quantas pecinhas você tem aí? 

V. Quatro. 

P. Então um quinto de vinte é igual a quatro. Entendeu? 

V. Mas não é cinco? 

P. Quantas peças você puxou? 

V. Então é quatro vezes. (após pensar por alguns segundos) 

P. Isso. 

V. Aha tá. 

Realmente ela não havia entendido com o cálculo anterior. Apresentamos 

agora um novo: pedimos a ela que calculasse dois terços de quinze. 

4 4 

quatro oito 
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P. Se é terço qual é o número mesmo? (Me referindo ao denominador) 

V. Três. 

P. Então significa que temos que contar de três em três até quinze. Não 

é isso? 

V. É. 

P. Então conta. 

V. Três, seis, nove, doze, quinze. 

P. Quantas peças tem aí? 

V. Cinco. 

P. Cinco. Isso significa que um terço de quinze é … 

V. Cinco. 

P. Mas eu não quero um terço. Eu quero dois terços. Preciso de duas 

vezes essa quantidade. Quantas peças tem aí? 

V. Cinco. 

P. Se eu contá-la mais uma vez? (me referindo a contagem de cinco 

em cinco) 

V. Dez. (separando duas peças, cada uma valendo cinco) 

P. Então dois terços de quinze é? 

V. Dez. 

P. Entendeu? 

V. ham ham. (Confirmando com a cabeça que sim) 

 Aparentemente, Vitória entendeu o procedimento, introduzido por nós, para o 

cálculo de uma fração de uma quantidade, característica de subconstruto operador. 

Vitória, quando consegue compreender a atividade proposta, se empolga sorrindo, 

com isso fica mais evidente nossa avaliação sobre seu aprendizado. Em seguida, 

solicitamos que fizesse um meio de dez. Vitória, manipulando as peças do material 

didático, contou de dois em dois para chegar a um meio de dez, ou seja, cinco, isto é, 

com características dos Mundos Corporificado, manipulando as peças, e simbólico, 

utilizando pensamento proceitual na relação de um para muitos, resolveu o exercício 

apresentado.  

Depois, pedimos que resolvesse três quintos de dez. Também resolveu com o 

uso do material didático, ou seja, da mesma maneira das atividades anteriores, 

utilizando a relação de um para muitos ao contar de cinco em cinco até dez, utilizando 

características dos Mundos Corporificado e Simbólico e depois: 

P. Quanto que um quinto de dez? 
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V. Dois. 

P. Eu quero três quintos? 

V. Vezes três? 

P. Isso. 

V. Seis (rapidamente e sem manipular nenhum material). 

Para encerrar essa fase de tarefas, solicitamos que calculasse quatro quintos 

de dez. Após puxar duas peças: 

P. Quantas pecinhas você tem aí? 

V. Duas. 

P. Você tem um quinto aí. Não é? 

V. É. 

P. Quantos quintos eu quero? 

V. Quatro. 

P. Quanto é quatro quintos de dez? 

V. Oito (rapidamente e sem manipular as peças) 

 Acreditamos que ela tenha resolvido o final sem o uso do material didático por 

tal multiplicação, dois vezes quatro, fazer parte de sua imagem de conceito. 

Conjecturamos ainda que, para esse final, trabalhou com características do Mundo 

Simbólico, pois além de utilizar a operação de multiplicação como um fato conhecido 

ela usou pensamento proceitual ao considerar valores diferentes para cada peça 

fazendo relações de um para muitos, assim passou por esse processo demonstrando 

segurança na resolução, isto é, conhecia o conceito e tinha segurança no processo, 

então podemos concluir que, nesse caso, trabalhou com um proceito. 

 Conjecturamos que ela havia entendido os exercícios aplicados nesse 

encontro, expusemos uma situação-problema, já apresentada no encontro anterior, 

para a resolução de situações envolvendo o subconstruto operador. 

Maria ganhou doze ovos de pascoa. Ela deu um terço dos ovos para seu 

irmão. Quantos ovos o irmão de Maria ganhou? 

 Porém quando acabamos de ler, 

V. Quatro 

P. Por que quatro? 

V. Você já fez essa conta 
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 A boa memória de Vitória, que sempre nos surpreende, fez nossa estratégia 

falhar, pois ela lembrava o resultado da questão. Isso mostra que podemos explorar 

mais essa sua boa memória. Então mudamos a quantidade de 12 para 18 ovos para 

aproveitar a situação-problema apresentada. 

 Ela respondeu imediatamente após o termino de nossa leitura 

V. Seis 

P. Por que seis? 

V. Deixa eu ver (pegando com as mãos as peças do material didático 

que estavam na mesa) 

P. Tá certo. Só quero saber o que você pensou? 

V. (Vitória ficou em silencio) 

P. Ou você chutou? 

V. Chutei (dando um sorriso) 

 Como ela falou qualquer valor para tentar acertar sem efetuar a operação, 

resolvemos apresentar uma nova situação-problema. 

Senhor Pedro comprou doze caixas de chocolate. Seu sobrinho João vai 

ganhar um quarto dessas caixas. Quantas caixas ele vai ganhar?  

Respondeu, com a ajuda do pesquisador, para efetuar a contagem de quatro 

em quatro, como descrito no diálogo a seguir. 

V. Como que conta de quatro em quatro? 

P. Você esqueceu? 

V. (afirmou, balançando a cabeça) 

P. Quatro 

V. Oito 

P. Oito. E depois 

V. Dez 

P. Não 

V. Nove. 

P. Não 

V. (ficou em silêncio) 

P. Doze. Quatro, oito, doze. 

V. Um quarto é três. (contando as peças) 

P. Quantas caixas ele ganhou? 

V. Três. 
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Aparentemente estava ficando cansada. Vitória resolveu a situação-problema usando 

a contagem de quatro em quatro, característica do Mundo Simbólico. Entendemos que 

a utilização das peças do material didático, sendo atribuídos valores diferentes em 

cada momento a cada peça, para executar o processo de resolução do algoritmo que 

desenvolvemos com ela são características dos Mundo Simbólico, pois utilizou o 

pensamento proceitual nas resoluções. 

 Apresentamos uma última situação-problema. 

Em uma caixa tinha trinta balas. Eu ganhei dois quintos dessas balas. 

Quantas balas eu ganhei? 

Resolveu corretamente manipulando as peças do material didático fazendo a 

relação de um para cinco, ou seja, puxando as peças contou: 

V. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. 

P. Quanto é um quinto de trinta? 

V. Cinco. Não, seis. (contando as peças) 

P. Você tem um quinto aí. Certo? 

V. Sim 

P. Mas eu pedi dois quintos. Quantos são dois quintos de trinta? 

V. Doze (contando as peças cada uma valendo seis) 

Entendemos que Vitória trabalhou com características do Mundo Simbólico, já 

que fez a contagem de cinco em cinco, pensamento proceitual. Após a resolução 

dessa última situação-problema, demos por encerrado o décimo sexto encontro. 

Após a análise desse encontro, concluímos que Vitória, aparentemente, 

entendeu algumas ideias iniciais, utilizando a relação de um para muitos para a 

resolução de situações-problema envolvendo o subconstruto operador. Entendemos, 

ainda, que ela compreendeu o processo de resolução e o conceito inicial sobre o 

Subconstruto Operador. Conjecturamos que ela reorganizou os já-encontrados em 

sua imagem de conceito, como o apresentado na Figura 91. 
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Figura 91: Imagem de conceito após o 16º encontro 

          

Fonte: Arquivo pessoal 

Vitória, durante esse encontro, evocou e fez uso de alguns já-encontrados 

como “contagem, reconhecer quantidades, subtração, conhecer símbolos 

matemáticos, multiplicação e divisão”. Ressaltamos que a contagem, diferente do 

encontro anterior, que foi de um em um, dessa vez foi feita utilizando os múltiplos. 

Além desses já encontrados, ela também evocou e utilizou os conceitos iniciais dos 

subconstrutos parte-todo e quociente, conforme destacado na Figura 92. 

Figura 92: Representação dos Já-encontrados evocados por Vitória durante o 16º encontro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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No encontro seguinte apresentamos à Vitória o software Ritmática para 

futuramente podermos trabalhar ideias iniciais do subconstruto razão, explorando um 

pouco mais o sentido da audição.  

 

O uso do computador e o software Ritmática 

Vinte e oito dias após o encontro anterior, tivemos o décimo sétimo encontro 

para intervenções, que teve duração de 28 minutos. Esse longo intervalo foi devido a 

reuniões pedagógicas na escola de Vitória e também sua ausência nas aulas. O 

material didático utilizado nesse encontro foi o software Ritmática. O objetivo foi 

apresentar à Vitória o novo material para que pudéssemos trabalhar as ideias do 

subconstruto razão.  

Para a apresentação, instalamos um teclado em nosso notebook, e ligamos o 

“modo narrador14”, para que ela ouvisse o que digitava. Vale destacar que o uso desse 

software explora o sentido da audição, além é claro do sentido do tato no teclado de 

computador. Porém, ela nunca tinha tido a oportunidade de manipular um teclado e 

sua ansiedade fez com que ficássemos o encontro inteiro tentando que localizasse 

algumas das teclas necessárias para o uso do software, apresentado na Figura 93. 

Figura 93: Vitória conhecendo um teclado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

                                                           
14 Modo narrador do sistema Windows 
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Devido sua enorme ansiedade e desejo de manipular o teclado do computador, 

decidimos suspender as atividades envolvendo o subconstruto razão, até Vitória se 

familiarizar com o teclado. Tivemos mais alguns encontros para Vitória aprender a 

mexer no teclado do computador, os quais não foram computados em nossa lista de 

encontros. A professora Isabela também praticou esse uso com Vitória durante as 

suas aulas. 

Entendemos que o reconhecimento do teclado do computador é de grande 

valia, tanto para trabalharmos com o micromundo, conforme planejado, como também 

para a construção de futuros conhecimentos, da área da Matemática e de outras. 

 

Aprendendo com o software Ritmática   

Trinta e cinco dias após o encontro anterior, o qual consideramos o décimo 

sétimo, tivemos o décimo oitavo e último encontro para intervenções que teve duração 

de 25 minutos. Nesse encontro, não contamos com a presença de Isabela. O objetivo 

foi trabalhar com Vitória os números racionais na forma fracionária equivalentes. O 

material didático utilizado nesse encontro foi o software Ritmática. 

Iniciamos o encontro colocando um ritmo para tocar, o “f 1 1”, ou seja, utilizamos 

a função f e determinamos um toque por intervalo. Solicitamos que Vitória 

acompanhasse o ritmo batendo levemente com a mão na mesa, isto é, utilizamos o 

próprio corpo para representar o ritmo produzido pelo software, entendemos que essa 

corporificação é uma característica do Mundo Corporificado. O objetivo dessa 

atividade foi para ela perceber o ritmo do toque proporcionado pelo software. Isso foi 

necessário para que ela depois percebesse os ritmos mais rápidos ou longos. Apesar 

de, no início, ela mostrar dificuldade em perceber o ritmo, após alguns minutos ela 

conseguiu entender e perceber o intervalo entre os sons. Para memorizar o ritmo, 

desligamos o som do software e continuamos batendo a mão na mesa no mesmo 

ritmo. Na sequência digitamos “f 1 2”, acionamos para tocar e perguntamos para 

Vitória: 

P. O que aconteceu com o barulho? 

V. Ficou mais rápido. 
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P. O que eu fiz: o primeiro número eu mantive um e o segundo eu 

coloquei… 

V. Dois. 

P. Vamos colocar f 1 3 agora? 

V. um e três? 

P. O que você acha que vai acontecer? 

V. Acho que vai bater junto. 

P. Liguei. O que aconteceu? 

V. Ficou mais rápido ainda. 

P. E se eu colocar o cinco no lugar do três o que você acha que vai 

acontecer? 

V. Eu não sei. 

P. Então vamos lá, f 1 5. O que aconteceu? 

V. Ficou mais rápido. (Sorrindo, ela achou engraçado) 

Depois percebemos que ela está achando as mudanças para os ritmos 

engraçadas, questionámos sobre o ritmo que seria reproduzido usando f 1 10. 

P. E se eu digitar “f 1 10” 

V. Melhor não. (rindo) 

P. O que vai acontecer? 

V. Vai ficar mais rápido. 

 Acionamos para tocar e Vitória achou muita graça e rindo muito disse que ficou 

muito rápido, mostrando que ela percebeu que quanto maior o segundo número mais 

rápido será o ritmo tocado. 

P. Quanto maior o número que eu digito por último o que acontece? 

V. Mais rápido ele fica. 

Seguindo o mesmo procedimento, aumentamos o primeiro número da função, 

“f 2 1”; “f 3 1”; “f 5 1”, e ela também aos poucos foi percebendo que o ritmo ficava mais 

lento cada vez que aumentava o número. Então a questionamos o que aconteceria se 

digitássemos “f 2 2”, ela respondeu: 

V. Vai ficar rápido. 

P. Será? Vou colocar “f 1 1” e para você relembrar. 

V. Tá. 

P. Agora vou colocar “f 2 2” para você ouvir. 

V. Vai ficar a mesma coisa. (Antes de tocar o ritmo “f 2 2”) 
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P. Por que você acha isso? 

V. Porque os dois números são iguais. 

 Digitamos outros ritmos “f 5 5”, “f 9 9” e “f 6 6” para que ela pudesse confirmar 

sua afirmação. Depois digitamos na função g o ritmo “g 1 2” e perguntamos a ela que 

função teria que digitar para o ritmo ficar igual, sendo o primeiro número 2. Depois de 

pensar um pouco respondeu: 

V. Quatro. 

P. Será? 

V. Sim 

P. Vamos ver. (colocando para tocar) 

Ao ser questionada por que escolheu o quatro, não soube responder, porém 

como pudemos observar no trecho do diálogo, ela insistiu ao falar o resultado. Incertos 

do que ela pensava, fizemos um paralelo de sua resposta usando as peças da Caixa 

de Operações Matemáticas, conforme ilustrado na Figura 94. Mostramos que ao 

dobrar o primeiro número, o numerador, para um ritmo ficar equivalente teríamos que 

dobrar o segundo, o denominador. 

Figura 94: Manipulando as peças do material didático 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Após deixarmos ela pensar um pouco, em silêncio, enquanto manipulava as 

peças, a questionamos: 

P. E se for três na primeira. 

V. Sete, …, não, seis, a segunda fica seis. (Sem manipular as peças) 

P. Vamos ver. (colocando para tocar) 

V. Ficou igual 

 Ao ser questionada porque seis ela disse: 
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V. Por que tinha três. Então fica seis. 

 Quando as resoluções das situações-problema apresentadas à Vitória 

necessitavam da contagem através de múltiplos, características do Mundo Simbólico, 

ela responde demonstrando segurança. Isso nos leva a conjecturar que tal já-

encontrado está fortemente presente em sua imagem de conceito. Na situação 

apresentada, ela trabalhou com os múltiplos de dois, contando dois, quatro e depois 

com os de três. 

 Devido ao tempo, demos por encerrado o décimo oitavo e último encontro com 

a menina Vitória.  

 Concluímos que após o décimo oitavo encontro Vitória já tinha em sua imagem 

de conceito conhecimentos iniciais de características do subconstruto Razão. Na 

imagem de conceito desse subconstruto, ela tinha como já-encontrado noções de 

razão entre dois valores, fazendo uma relação de um para muitos, nesse caso, ritmos 

produzidos por valores digitados na função do software Ritmática, conforme 

apresentado na Figura 95. 

Figura 95: Imagem de conceito após o 18º encontro 

     

Fonte: Arquivo pessoal 

 Nesse encontro, conjecturamos que Vitória trabalhou com características do 

Mundo Corporificado, os sons dos ritmos tocados, através do sentido da audição e 

também com características do Mundo Simbólico, momento no qual ela percebeu a 

relação entre as razões dos valores digitados na função do software Ritmática. 
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Entendemos também que ela trabalhou com características do Mundo Simbólico, pois, 

evocou e utilizou o já-encontrado “contagem e a relação de um para muitos”, que 

entendemos como pensamento proceitual. 

 Na próxima seção apresentaremos a conclusão dessa pesquisa. 
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CONCLUSÕES 

Para iniciarmos a conclusão dessa pesquisa revisitamos nosso objetivo e nossa 

questão de pesquisa. Tivemos como objetivo nesse trabalho fazermos uma análise 

da construção das imagens de conceitos de números naturais e números racionais de 

uma aluna cega, enquanto participava de atividades de ensino concebidas para 

possibilitar uma jornada pelos Três Mundos de Matemática. 

Procuramos responder à questão de pesquisa “Quais as contribuições dos Três 

Mundos da Matemática: Corporificado, Simbólico e Formal, na construção de uma 

imagem de conceito para número racional por uma aluna cega?” 

Para isso, elaboramos e aplicamos atividades durante dezoito encontros, com 

um tempo médio de trinta e um minutos de duração cada. O primeiro encontro foi 

destinado ao convite para que Vitória participasse da pesquisa e para fazermos uma 

avaliação inicial sobre seus conhecimentos relacionados à Matemática. Doze 

encontros foram dedicados à abordagem de tarefas envolvendo os números naturais, 

nos quais trabalhamos: contagem envolvendo tanto a sequência de um em um quanto 

pelos múltiplos de dois, três, quatro, cinco e dez; reconhecimento de quantidades de 

objetos, adição e subtração envolvendo primeiramente somente unidades e depois 

unidades e dezenas; relação de ordem decimal; multiplicação e divisão. 

Dedicamos também cinco encontros para a construção de conhecimento sobre 

números racionais na forma fracionária, nos quais trabalhamos principalmente 

características dos subconstrutos Parte-todo, Operador e Razão. Características do 

subconstruto quociente foram introduzidas no momento em que trabalhamos a 

operação de divisão envolvendo números naturais. Decidimos não abordar o 

subconstruto medida por entender, no momento da elaboração das atividades, que 

necessitaríamos de uma imagem de conceito com outros já-encontrados que não 

foram trabalhados nos encontros. 

Procuramos, nesses encontros, dar subsídios para que Vitória construísse sua 

imagem de conceito com noções básicas das operações envolvendo os números 

naturais e seu conhecimento sobre características dos subconstrutos Parte-todo, 

Operador, Razão e Quociente. 
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Para os encontros, elaboramos atividades baseadas na revisão de literatura e 

na análise preliminar dos encontros anteriores. Todas as atividades foram elaboradas 

e analisadas à luz da teoria “Os Três Mundos da Matemática” (TALL, 2004a, 2004b, 

2013). Nesses encontros utilizamos materiais didáticos por nós elaborados: a Caixa 

de Operações Matemáticas e a Caixa Sonora de Números Racionais na Forma 

Fracionária. Esses dois materiais didáticos foram elaborados levando em 

consideração a ausência do apelo ao campo visual, a revisão de literatura e a teoria 

dos Três Mundos da Matemática, Corporificado, Simbólico e Formal.  

Também foram utilizados dois materiais didáticos já existentes, o software 

Ritmática (CARRILHO, 2013), que foi por nós adaptado para o uso sem o apelo ao 

campo visual, e o Material Dourado. Esse último, entendemos que já possuía as 

características por nós procuradas para as intervenções nos encontros, como por 

exemplo, a fácil manipulação e verificação das propriedades matemáticas através do 

sentido do tato. 

Os encontros realizados com a participante de nossa pesquisa foram gravados 

em vídeo e analisados seguindo as ideias de Powell, Francisco e Maher (2004) para 

verificarmos a construção do conhecimento por Vitória e para podermos elaborar o 

encontro seguinte. Entendemos também que as análises dos vídeos foram primordiais 

para dar subsídios à análise dos dados coletados. 

Para fazer uma retrospectiva da imagem de conceito de Vitória desde o dia que 

a conhecemos, voltemos ao nosso primeiro encontro, no qual entrevistamos Vitória 

para conhecê-la, pedir autorização para a mãe e para a direção da escola para que 

ela participasse da pesquisa, convidá-la para tal e fazer uma avaliação inicial sobre 

os seus conhecimentos de Matemática, ou seja, saber qual era a imagem de conceito 

de Vitória em relação a conteúdos matemáticos relacionados a números. Concluímos, 

após aquele encontro, que Vitória tinha uma imagem de conceito bem restrita, pois 

somente conhecia a contagem de um em um até trinta e dois. Depois, no segundo 

encontro, notamos que também sabia quantificar pequenas quantidades. É possível 

que Vitória tivesse mais alguns já-encontrados que não identificamos. Assim, 

conjecturamos que a imagem de conceito em relação a conteúdos matemáticos 

quando conhecemos Vitória era conforme apresentado na Figura 96. 
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Figura 96: Imagem de conceito inicial de Vitória 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Após o encontro inicial determinamos uma imagem de conceito que 

entendíamos ser necessária para a construção de conhecimentos sobre os 

subconstrutos dos números racionais na forma fracionária, conforme Figura 97, e 

traçamos um caminho com atividades a serem desenvolvidas nos encontros para 

mediar a construção dessa imagem de conceito pela menina Vitória. 

Figura 97:Imagem de conceito que entendíamos ser necessária para a aprendizagem do 
número racional na forma fracionária 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Salientamos que o caminho com as atividades planejadas foi sendo alterado 

conforme o comportamento, as dificuldades e os avanços de Vitória. 

Durante os encontros destinados às atividades e aos conteúdos envolvendo o 

conjunto dos números naturais, ou seja, do segundo ao décimo terceiro encontro, 

Vitória foi aumentando a quantidade de já-encontrados de sua imagem de conceito 

sobre conteúdos matemáticos. Vitória desenvolvia um ou mais já-encontrados durante 



194 
 

 
 

cada encontro. Por exemplo, no segundo encontro, ela, ao construir seu conhecimento 

sobre noções básicas da operação de adição envolvendo unidades desenvolveu mais 

três já-encontrados, além da própria operação envolvendo unidades, a ideia de juntar 

quantidades, expressar vocabulário matemático referente à operação de adição e a 

propriedade comutativa da adição. O mesmo, desenvolver novos já-encontrados, 

ocorreu durante todos os encontros, conforme apresentado no final da análise de cada 

encontro no Capítulo Cinco. Vale destacar que alguns já-encontrados alteraram já-

encontros já pertencentes à sua imagem de conceito. Após o décimo terceiro e último 

encontro destinado aos números naturais, conjecturamos que a imagem de conceito 

de Vitória sobre conteúdos matemáticos tinha se modificado, conforme apresentado 

na Figura 98. 

Figura 98: Imagem de conceito de Vitória após o 13º encontro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

  Entendendo que a imagem de conceito de Vitória já estava composta com já-

encontrados para começarmos a trabalhar com os números racionais na forma 
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fracionária, destinamos os cinco encontros finais para trabalhar conceitos iniciais de 

tal número.  

Após o décimo oitavo e último encontro, a imagem de conceito de Vitória em 

relação aos subconstrutos dos números racionais na forma fracionária continha 

noções de quatro dos subcontratos, conforme apresentado na Figura 99, ou seja, 

Vitória construiu conhecimentos iniciais sobre os subconstrutos: Parte-todo, 

Quociente, Produto e Razão, faltando somente características do subconstruto 

Medida, o qual avaliamos que Vitória não teria já-encontrados suficientes em sua 

imagem de conceito para trabalharmos esse subconstruto. 

Figura 99: Imagem de conceito de Vitória sobre números racionais após o 18º encontro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Durante a análise, apresentada no Capítulo Seis, fizemos um levantamento de 

quais  já-encontrados desenvolvidos até o décimo terceiro encontro foram evocados 

por Vitória para resolver as atividades propostas com os números racionais na forma 

fracionária, os quais estão destacados pela cor amarela, conforme apresentado na 

Figura 100. 
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Figura 100: Já-encontrados evocados nos encontros envolvendo os números racionais na forma 
fracionária 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Vamos ressaltar, dessa imagem de conceito, dois já-encontrados que Vitória 

evocou com mais frequência, a subtração e a relação de um para muitos. Ela, 

aparentemente, gostou muito de construir seu conhecimento sobre subtração. Em 

várias situações, ela evocou tal já-encontrado, algumas vezes para utilizá-lo na 

resolução de alguma atividade e outras simplesmente para mostrar que sabia subtrair. 

 Em relação ao já-encontrado relação um para muitos, Vitória evocou-o por 

várias vezes, desde a construção de seu conhecimento sobre a operação de 

multiplicação, momento em que o já-encontrado foi apresentado a ela, até a resolução 

das atividades trabalhadas com os subconstrutos dos números racionais na forma 

fracionária.  

Ao usar a relação de um para muitos, ela atribuía valores às peças da Caixa de 

Operações, usando-as como uma variável, ora valendo dois, ora valendo cinco, ora 

valendo três, entre outros valores, ou seja, ela usou a peça com uma característica do 
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Mundo Simbólico. Ressaltamos que o já-encontrado relação de um para muitos, 

pertencente à imagem de conceito de Vitória, foi essencial para o seu aprendizado, 

pois, com ele, ela fez uma de suas jornadas, usando características dos Mundos 

Corporificado, Simbólico e Formal.  

Retomando a imagem de conceito que inicialmente entendemos como 

necessária para a aprendizagem dos racionais na forma fracionária, destacamos os 

já-encontrados que foram evocados dela para trabalharmos com as atividades 

envolvendo os números em questão, conforme destacado na Figura 101. 

Figura 101: Imagem de conceito pensada como necessária para o aprendizado dos números 
racionais na forma fracionária 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 Os já-encontrados adição e relação de ordem decimal não foram evocados em 

nenhum dos encontros, porém o fato de não terem sido evocados não determina que 

estávamos equivocados por achar que eram necessários na imagem de conceito, pois 

eles foram importantes para o desenvolvimento de outros já-encontrados. A adição foi 

evocada, por exemplo, no início da aprendizagem da operação de subtração e da 

multiplicação. O sistema de ordem decimal foi evocado, por exemplo, no 

desenvolvimento das operações de multiplicação e divisão. Além de que, 

extrapolando a ideia de coletas de dados, a aprendizagem de tais conteúdos 
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matemáticos, foram de essenciais para o desenvolvimento da menina Vitória, que, 

além do próprio conhecimento em si, foi vital para ela ficar confiante, já que no início 

ela era extremamente insegura para aprender. 

 

Contribuições dos materiais didáticos 

O uso de materiais didáticos foi essencial para a construção do conhecimento 

por Vitória, pois, através dos sentidos da audição e principalmente do tato, ela 

conseguiu perceber, entre outras, características corporificadas, simbólicas e formais 

das operações envolvendo os números naturais e também conceitos referentes aos 

subconstrutos dos números racionais na forma fracionária. 

Utilizamos, durante o processo de coleta de dados, nos encontros com Vitória, 

quatro materiais didáticos: A Caixa de Operações Matemáticas, utilizada durante todo 

o processo; o Material Dourado, tendo seu uso em muitos encontros; A Caixa Sonora 

de Números Racionais na Forma Fracionária, a qual usamos no décimo quarto 

encontro para trabalharmos o subconstruto Parte-todo; e o software Ritmática, que 

usamos para trabalharmos ideias iniciais do subconstruto Razão. 

Vamos destacar a Caixa de Operações Matemáticas, pois Vitória conseguiu ir 

muito além do planejado inicialmente com esse material didático. Vale ressaltar que, 

ao criarmos o material didático, o pensamos planejando que auxiliasse Vitória a 

construir seus conhecimentos sobre adição e subtração, porém ela foi além, tendo 

seu uso em quase todos os encontros. A utilização que destacamos é o seu uso como 

uma variável para fazer a relação de um para muitos. Ela usou as peças 

simbolicamente, extrapolando o uso planejado inicialmente.  

Outro material didático que enfatizamos é o software Ritmática, esse não foi 

por nós explorado o suficiente, pelo motivo do final do período da coleta de dados, 

porém temos que salientar que o uso de materiais informatizados como esse software 

deve ser motivado, principalmente com alunos com as características de Vitória, ou 

seja, estudantes que não tem acesso ao campo visual. O software traz, com o acesso 

aos sentidos do tato e sonoro para o conhecimento matemático, uma forma de 
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comunicação e registro do pensamento do aluno, já que o uso do teclado não 

necessariamente necessita do campo visual. 

Um questionamento que emerge é se essas mesmas atividades e os materiais 

didáticos, que trabalhamos nos encontros com Vitória, seriam viáveis para aplicação 

em uma turma com alunos videntes. 

Conjecturamos que a resposta seja afirmativa, pois as atividades foram 

desenvolvidas e aplicadas levando em consideração apenas não ter o apelo visual, o 

que possibilitaria que alunos videntes trabalhassem com eles, provavelmente da 

mesma forma. 

 

Resposta à questão de pesquisa 

“Quais as contribuições dos Três Mundos da Matemática: Corporificado, Simbólico e 

Formal, na construção de uma imagem de conceito para número racional por uma 

aluna cega?” 

 Para respondermos a essa questão de pesquisa, trazemos uma breve definição 

de cada um dos Mundos da Matemática, relacionando as contribuições na construção 

da imagem de conceito formada por Vitória, primeiro com os números do conjunto dos 

naturais e depois dos racionais na forma fracionária. 

O Mundo Corporificado é o mundo das observações, ações e reflexões sobre 

objetos, podendo-se levantar conjecturas sobre as propriedades dele ou a respeito de 

uma ação sobre ele. Neste mundo, a percepção é um fator importante, pois, é por 

meio dela que as características matemáticas de um objeto ou figura são percebidas. 

 Nos encontros sobre números naturais, Vitória iniciou sua jornada usando 

características do Mundo Corporificado. Com suas ações, envolvendo as peças da 

Caixa de Operações Matemáticas e as do Material Dourado, chegou a percepções 

como as propriedades comutativa e elemento neutro da operação de adição, 

características do Mundo Formal. Também foi por meio do uso de manipulações 

corporificadas que Vitória construiu seu conhecimento sobre as quatro operações 
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básicas: adição; subtração; multiplicação e divisão, que mais tarde forma trabalhadas 

com características do Mundo Simbólico. 

 Com as intervenções envolvendo os números racionais na forma fracionária, 

Vitória agiu manipulando a Caixa Sonora do Números Racionais na Forma 

Fracionária, o Material Dourado e as peças da Caixa de Operações Matemáticas para 

fazer conjecturas sobre os subconstrutos Parte-todo, Operador e Razão. 

Compreendeu por exemplo, como fazer a dupla contagem e formar um número 

racional na forma fracionária, características do Mundo Simbólico, calcular a fração 

de um conjunto de objetos e perceber a razão entre duas quantidades. 

O Mundo Simbólico é o mundo do uso dos símbolos matemáticos. O símbolo 

tem a função de representar as ações e as percepções existentes no Mundo 

Corporificado. Nesse trabalho de pesquisa, trouxemos o símbolo por meio de uma 

representação verbal, já que nossa participante de pesquisa não possui o sentido da 

visão e não conhecia o sistema Braile. Também no Mundo Simbólico é possível 

efetuar cálculos matemáticos. Nesse mundo, os símbolos são vistos tanto como o 

conceito que eles representam quanto como o processo, numa dualidade 

representada por “proceitos” (GRAY; TALL, 1994). 

Nos encontros destinados aos números do conjunto dos naturais, Vitória utilizou 

características do Mundo Simbólico para efetuar as operações matemáticas e resolver 

as situações-problema a ela apresentadas. Vale destacar que constituímos um 

símbolo para Vitória com as peças da Caixa de Operação Matemática. Ela usou as 

peças, ora tendo valor um, ora dois, ora cinco, entre outros valores para efetuar as 

operações, principalmente envolvendo multiplicações e divisões, isto é, ela usava as 

peças do material didático como fossem quantidades variáveis. Vitória, fazendo uma 

relação de um para muitos desenvolveu um pensamento proceitual que tornou 

possível a construção de sua imagem de conceito envolvendo os já-encontrados 

referentes às operações matemáticas e à resolução das situações-problema 

apresentadas a ela.  

 Já nos encontros destinados aos números racionais na forma fracionária, 

Vitória, além de construir seu conhecimento sobre a formação e denominação do 

número, característica do subconstruto Parte-todo, evocou simbolicamente os já-
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encontrados e proceitos construídos nos encontros iniciais para as questões 

envolvendo os subcontrutos Operador e Razão. 

O Mundo Formal Axiomático é formado por definições, teoremas e axiomas que 

são apresentados em linguagem formal. Eles são usados para formar as estruturas 

matemáticas para fazermos deduções e demonstrações. Apesar de este mundo ser 

trabalhado principalmente no ensino superior, a Matemática trabalhada na Educação 

Básica também é repleta de características deste Mundo. 

Nos encontros envolvendo os números do conjunto dos naturais, Vitória 

construiu conhecimentos sobre características do Mundo Formal, como por exemplo 

as propriedades comutativas das operações de adição e multiplicação, e fez uso do 

conhecimento delas para as resoluções de algumas situações-problema trabalhadas 

nos encontros. 

Nas intervenções envolvendo os números racionais na forma fracionária, as 

características formais aprendidas por Vitória também vieram à tona para resoluções 

de situações-problema trabalhadas nos encontros. Também foi construído 

conhecimento formal ao se tratar da definição do subconstruto Parte-todo, ou seja, a 

formação do número por meio da dupla contagem. 

 Importante salientarmos que Vitória não necessitou de símbolos escritos para 

a construção de seu conhecimento sobre conteúdos matemáticos, os símbolos 

expressos na forma verbal e o uso de peças da Caixa de Operações Matemáticas 

como variáveis foram suficientes para que Vitória desenvolvesse até mesmo 

proceitos. Assim, conjecturamos que é possível trabalhar com características do 

Mundo Simbólico mesmo que os símbolos matemáticos não sejam expressos na 

forma escrita, mas com o uso verbal ou outra forma de expressá-los. Isto significa que 

o Mundo Simbólico também pode ser registrado por meio da fala. 

 

Continuando com futuras pesquisas 

Nessa pesquisa, trabalhamos somente com ideias iniciais, tanto sobre números 

naturais quanto sobre racionais na forma fracionária, então seria interessante a 



202 
 

 
 

realização de pesquisas envolvendo um aprofundamento de cada uma das operações 

com os naturais, e também trabalhar mais os conceitos de cada subconstruto dos 

números racionais na forma fracionária. 

Uma outra contribuição para uma futura pesquisa seria o trabalho envolvendo 

o subconstruto medida, não trabalhado nessa pesquisa, por inicialmente entendermos 

que Vitória precisaria de mais já-encontrados em sua imagem de conceito para ser 

possível a construção do conhecimento sobre as características desse subconstruto 

medida e nosso tempo de coleta de dados já estava se esgotando.  

Após analisarmos os dados, coletados nos dezoito encontros, mudamos de 

opinião sobre a necessidade de novos já-encontrados, e conjecturamos que seria 

possível trabalhar algumas atividades envolvendo o subconstruto medida, como, por 

exemplo, usar a habilidade que Vitória tem de evocar o já-encontrado relação de um 

para muitos para construir uma reta real para a localização do número racional, 

característica do subconstruto medida, e também dividir uma determinada medida em 

partes iguais, podendo, assim, gerar uma nova unidade de medida, outra 

característica desse subconstruto. 

Queremos frisar que nossa pesquisa foi feita somente com uma aluna, que não 

possuía o sentido da visão, tinha uma memória fantástica, muita vontade de aprender, 

facilidade no aprendizado e que não aceitava, inicialmente, o fato de ser deficiente 

visual.  Para o desenvolvimento de trabalhos futuros, sugerimos novas pesquisas 

sobre as atividades desenvolvidas com indivíduos com características diferentes de 

Vitória, ou seja, aplicá-las com alunos que não são deficientes visuais, podendo ser 

com alunos com outras deficiências ou até mesmo com estudantes que não tenham 

deficiências físicas. Outra sugestão é trabalhá-las em salas de aulas regulares, tendo 

ou não alunos deficientes físicos matriculados nela. 
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