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Resumo: Este artigo apresenta algumas considerações a respeito da efetiva aprendizagem de
matemática entre os deficientes visuais. Partindo da diferença entre acessibilidade e inclusão, foi
realizada uma investigação buscando atividades. A partir dessa pesquisa, observamos aspectos
limitadores nesse elenco, causados principalmente pela equivocada identificação entre os termos
acessibilidade e inclusão e, visando a superação dessas limitações, que entendemos como obstáculos
no processo de aprendizagem, apontamos o caminho da utilização dos jogos no ensino de
matemática para os deficientes visuais. Concluímos que o processo de ensino e aprendizagem de
matemática para deficientes visuais carece ainda de um cuidado maior em relação a alguns pontos,
como, por exemplo, uma abordagem efetivamente inclusiva na elaboração de uma atividade.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Ensino de Matemática. Ensino para Deficientes Visuais.

Abstract: This work presents some considerations about the effective learning of mathematics
among the visually impaired. Based on the difference between accessibility and inclusion, an
investigation was carried out seeking inclusive activities, according to the predominant guidelines on
use and adaptation of didactic resources. From this research, we observe limiting aspects in this list,
caused mainly by the mistaken identification between the terms accessibility and inclusion and,
aiming at overcoming these limitations, which we understand as obstacles in the learning process,
point the way of using games in mathematics teaching for the visually impaired. We conclude that
the teaching and learning process of mathematics for the visually impaired still requires greater care
in relation to some points, such as an effectively inclusive approach in the elaboration of an activity.

Key-words: Inclusive education. Mathematics Teaching. Teaching for the Visually Impaired.

Resumen: Este artículo presenta algunas consideraciones sobre el aprendizaje efectivo de las
matemáticas entre los discapacitados visuales. A partir de la diferencia entre accesibilidad e
inclusión, se realizó una investigación en busca de actividades. A partir de esta investigación,
observamos aspectos limitantes en esta lista, causados principalmente por la identificación errónea
entre los términos accesibilidad e inclusión y, con el objetivo de superar estas limitaciones, que
entendemos como obstáculos en el proceso de aprendizaje, señalamos la forma de utilizar los juegos
en la enseñanza de las matemáticas. para los discapacitados visuales Llegamos a la conclusión de que
el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para las personas con discapacidad visual
aún necesita mayor atención en relación con algunos puntos, como un enfoque efectivamente
inclusivo en la elaboración de una actividad.

Palabras clave: Educación inclusive. Enseñanza de las matemáticas. Enseñanza para personas con
discapacidad visual.
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INTRODUÇÃO

O processo de inclusão no contexto escolar se refere a inserir o aluno com deficiência no ensino
regular. A Educação Inclusiva se traduz em um modelo onde a Educação especial é realizada nas
escolas regulares, ou seja, com o objetivo de educar todas as crianças num mesmo contexto escolar.
O debate sobre educação inclusiva envolve vários autores, como Mendes (2006), Rodrigues (2006) e
Mantoan (2015). Ela favorece a diversidade e deve ser feita com responsabilidade, com uma atitude
específica para caso e grau de deficiência (ALONSO, 2013), pois

além de ser um direito, a Educação inclusiva é uma resposta inteligente às
demandas do mundo contemporâneo. Incentiva uma pedagogia não
homogeneizadora e desenvolve competências interpessoais. A sala de aula
deveria espelhar a diversidade humana, não escondê-la. Claro que isso gera
novas tensões e conflitos, mas também estimula as habilidades morais para a
convivência democrática. O resultado final, desfocado pela miopia de alguns,
é uma Educação melhor para todos (MENDES, 2012).

A deficiência visual, segundo Baumel e Castro (2003), é dividida, também dentro do processo
educativo, em cegueira e baixa visão. A cegueira ou perda total da visão pode ser congênita ou
adquirida durante a vida. Uma pessoa que perde a visão pode “guardar memórias visuais, consegue
se lembrar das imagens, luzes e cores que conheceu, e isso é muito útil para sua readaptação” (GIL,
2000, p. 8).

Para efetivar a comunicação, o deficiente visual, necessita da percepção de outros sentidos, “a
audição, o tato, o paladar e o olfato são importantes canais ou porta de entrada de dados e
informações que serão levados ao cérebro” (SÁ et al, 2007, p. 21). A utilização de audiolivros ou de
materiais com o sistema Braille, são recursos para esses alunos terem o acesso aos conteúdos do
currículo escolar.

O Sistema Braille é um código universal de leitura tátil e de escrita, que foi inventado a partir de uma
ideia de Charles Barbier, que desenvolveu um sistema de “escrita noturna” para fins exclusivamente
militares usando pontos em relevo, solicitado por Napoleão para comunicação entre os soldados.
Louis Braille ao ter conhecimento deste código, numa demonstração realizada na instituição onde ele
estudava, desenvolveu o sistema Braille. Em 1837, foi reestruturado e resultou na estrutura que é
utilizada ainda nos dias atuais, sofrendo apenas algumas alterações, mas mantendo o modelo
desenvolvido.

Utilizando seis pontos em relevo dispostos em duas colunas, possibilita a formação de 63 símbolos
diferentes, usados para simbolizarem letras, e também nas simbologias matemática e científica em
geral, na música e, até na Informática. A leitura é muito importante, pois abre um mundo de
informações e possibilidades, é uma necessidade para se comunicar, trabalhar, adquirir conhecimento
e informação.

Os símbolos da escrita Matemática em Braille requer uma boa quantidade de símbolos. No livro
“Código Braille para Matemática”, publicado em 1970 destaca-se que “a simbolização da
matemática em caracteres Braille tem oferecido sérias dificuldades aos professores dessa matéria na
educação de deficientes visuais” (Carnayba et al, 1970). Neste livro que foi publicado a mais de
quarenta anos, mostra como simbolizar no código Braile os conteúdos de matemática como:
números, frações, funções, logaritmos, entre outros, que é do conhecimento de poucos professores na
atualidade. Esses códigos são os instrumentos para a inserção do aluno com deficiência visual no
campo abstrato da matemática, não restringindo apenas ao conhecimento dos modelos concretos.

Crianças cegas ou de baixa visão, não apresentam dificuldades intelectuais ou cognitivas resultante
deste problema, ao terem as condições adequadas para o seu desenvolvimento, apresentam potencial
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de aprendizagem igual a crianças que enxergam.

A Matemática apresenta conteúdos que ao serem visualizados, podem facilitar a aprendizagem como
gráficos, figuras geométricas e tabelas, além das expressões, o que pode dificultar esse processo para
os deficientes visuais.

No Brasil as políticas públicas, no contexto da educação, apontam a tentativa de consolidar a
educação inclusiva, indicando o direito a igualdade. Em termos legais, a educação inclusiva é um
direito previsto em leis, a Constituição Federal determina a educação como direito de todos, em seu
artigo 205:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p. 104).

No âmbito internacional, a Declaração de Salamanca, em 1994, afirma que

aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola
regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na
criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, escolas regulares que
possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de
combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras,
construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além
disso, tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das crianças e
aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o
sistema educacional (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 17).

A LEI nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – de 1996, contempla a
educação especial, reforçando a legislação da educação direito de todos:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola
regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial.

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos,
não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular.

§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início
na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. (BRASIL,
1996, p. 25).

Ainda podemos citar Resolução CNE/CEB nº. 2 de 11 de setembro de 2001, que trata das Diretrizes
Nacionais da Educação Especial na Educação Básica; a Política de Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva, que tem o objetivo de garantir o acesso e participação no contexto de ensino
e aprendizagem da pessoa com deficiência; a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); entre outras.
É possível perceber a indicação, ao menos na teoria, que a educação inclusiva é um direito previsto
na lei, os avanços nas últimas décadas são visíveis.

A educação de cegos, no Brasil, se iniciou no ano de 1854, com a inauguração do Imperial Instituto
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de Meninos Cegos, na cidade do Rio de Janeiro, por D. Pedro II, onde a educação era baseada no
estudo de artes, na preparação para o exercício de uma profissão e no estudo das ciências, uma
atitude inovadora ao tratamento da época para os deficientes visuais. Um dado importante, segundo
Ferreira e Lemos (1995), é o de que a maioria dos matriculados deviam pagar pelos estudos.

Nas décadas seguintes, com o desenvolvimento das atividades e sempre tendo que ultrapassar as
barreiras das dificuldades da educação dos deficientes, os cursos foram reestruturados por novas
necessidades e a ampliação do currículo foi uma consequência. Com o passar do tempo, aparece uma
importante figura, um diretor (que já era professor), Benjamin Constant, que “consolidou o Instituto
como escola, devendo-se lhe o prestígio de âmbito nacional que viria a alcançar como primeiro
educandário para cegos na América Latina” (FERREIRA e LEMOS, 1995, p. 04). O empenho deste
diretor no desenvolvimento do instituto e a dedicação à educação de cegos, na época, foram
explicitados na homenagem feita após a sua morte no Art. 2º do Decreto n° 1.320, de 24 de janeiro
de 1891, dando ao Instituto o nome de Instituto Benjamin Constant, como é conhecido até hoje.

O Instituto Benjamin Constant, até o ano de 1926, era a única escola para cegos no Brasil. Neste ano,
porém, é fundado o Instituto São Rafael, em Belo Horizonte e posteriormente outros institutos foram
surgindo, como o Instituto para Cegos “Padre Chico”, de São Paulo, no ano de 1927, e o Instituto
Santa Lúcia, de Porto Alegre, em 1935. Para a formação de professores no ensino de pessoas com
deficiência visual, o primeiro curso implantado foi no ano de 1945, no Instituto de Educação Caetano
de Campos, em São Paulo (FRANCO e DIAS, 2007).

Na época atual, instituições deste tipo ainda existem e são consideradas de grande eficiência,
principalmente em relação à informação e ao amparo das famílias. Mas o foco educacional nas
últimas décadas se transformou, deixando de lado um foco mais assistencialista e passando a abordar
esse processo como o de uma Educação Inclusiva.

Neste artigo, tivemos como objetivo identificar aspectos limitadores nas atividades sugeridas para o
ensino de matemática para os deficientes visuais e apontar caminhos para a sua superação.

UTILIZAÇÃO DE JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA OS DEFICIENTES
VISUAIS

O modelo tradicional de ensino da matemática é focado na explicação dos conteúdos e repetição de
algoritmos. Como resultado desse modelo, que é escolhido (ainda que inconscientemente) pela
grande parte dos professores, aparece uma grande dificuldade na compreensão dos alunos, pois estes
são submetidos às necessidades de memorização e repetição de fórmulas e não à apreensão dos
processos de construção que estão por trás destes. Essa falta de compreensão é evidenciada tanto na
rejeição à matéria quanto nos altos índices de reprovação e consideramos que esses fenômenos, a
falta de compreensão, a reprovação e a grande rejeição da matéria, estão relacionadas.

As atividades não tradicionais são aquelas não enfatizam “a exposição, a repetição e a memorização”
(MIGUEL, 1993, p. 165), com a existência de justificação apenas em relação aos “procedimentos e
algoritmos matemáticos, e não dos processos e das estruturas [....], em detrimento do raciocínio, da
análise e do julgamento” (ATTIE, 2013, p. 126).

Consideramos que a utilização de atividades não tradicionais, especialmente os jogos, no processo de
ensino e aprendizagem de matemática pode ser um fator importante na alteração desse quadro.
Defendemos que este tipo de metodologia pode ser um auxílio nesse processo, o aluno pode perceber
que aprender pode ser divertido.
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Os recursos didáticos na educação especial são de fundamental importância, no caso da deficiência
visual, estes recursos são importantes para auxiliar a compreensão dos alunos. Estes recursos devem
ser instrumentos de mediação entre o professor, o aluno e o conhecimento, devem fazer a mediação
entre a metodologia utilizada pelo professor no processo de ensino e aprendizagem.

No entanto, é necessário o cuidado na aplicação destas metodologias, pois concordamos com
Fiorentini e Miorim (1990), quando afirma que o professor não deve atrelar sua metodologia de
ensino a qualquer tipo de material, apenas por ele ser atraente ou lúdico.

De acordo com Attie (2015), desde a Grécia antiga, há a discussão sobre como desenvolver o ensino
através de atividades lúdicas. O livro "Diálogo Sobre a Justiça", de Platão, aparenta ser o primeiro
registro de defesa de aprender brincando. Aristóteles também apresenta sua opinião sobre o tema e
destaca o uso dos jogos como uma preparação do indivíduo para idade adulta.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) também aparecem como um apoio ao desenvolvimento
de um projeto educativo da escola, podendo servir às reflexões sobre as práticas pedagógicas,
auxiliar nos planejamentos das aulas, seleção de materiais didáticos e de recursos tecnológicos
(SANTOS et al, 2013).

De acordo com os PCN do Ensino Fundamental de Matemática (BRASIL,1998),

os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções.
Propiciam a simulação de situações problema que exigem soluções vivas e
imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a
construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações
sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer
da ação, sem deixar marcas negativas (BRASIL, 1998, p. 46).

Este tipo de atividade é importante no desenvolvimento do conhecimento da matemática, pode ser
um elemento facilitador. De acordo com Mendes (2006, p. 25),

temos assistido a uma grande valorização das atividades lúdicas no processo
de construção do conhecimento matemático pelo aluno, através de uma
prática na qual o professor utiliza jogos pedagógicos como elementos
facilitadores do ato de ensinar-aprender. A manipulação de jogos, como
elementos facilitadores da aprendizagem, desperta o interesse do aluno para o
conhecimento matemático e tem se mostrado bastante eficaz quando bem
orientada.

Um obstáculo para a utilização do jogo nas aulas de matemática, apontado por professores, é o de
que os jogos modificam completamente uma dinâmica à qual todos já estão acostumados. Assim, o
planejamento rígido dos temas e assuntos a serem abordados sofre um abalo, tirando o professor de
sua zona de conforto.

No PCN é apontado como objetivo fazer o aluno questionar a realidade a partir da formulação e
resolução de problemas, desenvolvendo o pensamento lógico, a criatividade, fazendo uma análise
crítica. Segundo Santos et al (2013, p.2),

para atingir esse objetivo, os PCN apontam a utilização de jogos matemáticos
como metodologia de ensino, pois eles permitem ao aluno o desenvolvimento
do raciocínio lógico, favorecem a criatividade, propõem situações problemas,
estimulam planejamento de ações entre outros benefícios.
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No contexto da sala de aula, ao se deparar com um aluno com deficiência visual, para fazer a
inclusão, o professor tem a necessidade de planejar a aula, levando em conta especificidades deste
aluno. As atividades e conteúdos podem ser ditadas para estes alunos e também adaptadas para o
Braille. Outro ponto a ser apontado, são as relações professor-aluno e aluno-aluno, que podem
favorecer o processo, perceber a igualdade de condições pode ser um facilitador na sua aprendizagem
e na relação que ele estabelece com a escola.

Em relação à utilização de atividades manipuláveis e de jogos para deficientes visuais é possível
percebermos que a adaptação dessas atividades, para torná-las acessíveis aos deficientes visuais,
envolve mais do que a simples concepção dos conteúdos matemáticos.

Consideramos necessário enfatizar, entretanto, que, não parece haver um maior cuidado na criação e
construção de atividades, quando se trata da inclusão. Durante uma pesquisa destinada a identificar
atividades de matemática sugeridas para deficientes visuais, pudemos perceber um fenômeno. Apesar
de haver um cuidado em relação à acessibilidade das atividades, transparece a falta de atenção em
relação ao processo de inclusão dos deficientes visuais. Cumpre aqui esclarecer melhor esta
afirmação. Ao nosso ver, a acessibilidade de uma atividade pode ser garantida se a pessoa com
deficiência obtém o mesmo acesso aos conteúdos. Assim, a forma de acesso certamente deve ser
outra, mas a maneira como os temas são tratados deve ser a mesma. Esse aspecto, por si só, é
necessário, mas não é suficiente para garantir a inclusão. Esta última pressupõe a efetiva integração
da pessoa dentro do grupo, não apenas fisicamente. Envolve, portanto, uma dose de interação entre
os participantes (a pessoa com deficiência, o professor e os outros alunos).

Ao buscar na literatura trabalhos sobre atividades matemáticas para deficientes visuais, observamos a
repetição de muitas metodologias, sendo o uso do soroban, do multiplano e do geoplano bastante
explorado no âmbito da Matemática.

O ENEM trata-se do Encontro Nacional de Educação Matemática, e está ligado à Sociedade
Brasileira de Educação Matemática – SBEM, é o mais importante evento da área no âmbito nacional.
Nos trabalhos apresentados no XI ENEM, onde encontramos relatos de atividades utilizando o
Soroban, para apresentar as operações básicas, o Tangram, explorando Geometria Plana e o geoplano
para a geometria em geral. O geoplano também é utilizado para uma melhor compreensão da
sequência de números triangulares (1, 3, 6, 10, ...) e quadrados (1, 4, 9, 16, …), conforme Brandão
(2013).

Existem várias atividades, citadas em trabalhos, com essa característica, como pranchas modeladoras
de polígonos equivalentes e suas áreas; jogos de frações; tangrans geométricos especiais para o
estudo de áreas; tangrans pitagóricos com o auxílio de malhas para o ensino de polígonos
equivalentes e do reconhecimento de polígonos e do jogo do cubo-soma, para o estudo de volumes,
como, por exemplo, em Kaleff et al (2013), onde é apresentada a observação da aplicação dessas
atividades feita pelo Instituto Benjamin Constant.

No XI ENEM, encontramos relatos como Andrade e Silva (2013) e Kaleff et al (2013). O primeiro
tem como conteúdo abordado funções e sua metodologia de ensino utiliza o multiplano para
representação gráficas, definições, propriedades, construindo os matemáticos com peças do próprio
kit. O outro trabalho apresenta o relato de observações sobre as aplicações de atividades didáticas
sobre geometria para alunos com deficiência visual, realizadas no Instituto Benjamin Constant,
desenvolvidas e adaptadas em projetos de monitoria, pesquisa e extensão, no âmbito do Laboratório
de Ensino de Geometria (LEG) do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal
Fluminense (IME/UFF), como por exemplo: tangrans geométricos especiais para o estudo de áreas;
tangrans pitagóricos com o auxílio de malhas para o ensino de polígonos equivalentes e do
reconhecimento de polígonos; entre outros. Todas as atividades demonstram ser individuais e com
utilização de materiais para manipulação.

Ainda no XI ENEM, a defesa do uso do material didático para alunos deficientes visuais é proposta
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por Ribeiro e Almeida (2013), neste trabalho são trazidas propostas de recursos produzidos com
lixas, papéis de texturas variadas, fios encerados e emborrachados, para a construção de gráficos,
representações de funções e figuras geométricas, esses matérias foram apresentados e
confeccionados em um minicurso.

No XII ENEM, aparecem trabalhos como os estudos de Camelo et al (2016) e Pinto et al (2016). O
primeiro relata o processo de um aluno de licenciatura e sua prática docente com um aluno de ensino
médio, ambos deficientes visuais e destaca a utilização de materiais manipuláveis, especialmente o
multiplano, mas também usando EVA, clipes e dois softwares, NVDA1 e o DosVox2. Não
especifica nenhum conteúdo e a dinâmica proposta se reduz à manipulação do material e resposta às
perguntas. O segundo trabalho relata experiências de formação de professores e sugestões de
atividades, com a utilização de jujubas, palitos de dente e hastes de pirulito, como uma proposta de
ensino de Geometria Plana. A dinâmica proposta mais uma vez se reduz à manipulação do material e
resposta às perguntas.

Ainda neste encontro, temos o trabalho como o de Araújo e Sales (2016), que investiga contribuições
do Tabuleiro de Decimais no processo de ensino e aprendizagem as operações aditivas com os
números decimais numa turma onde tem uma aluna deficiente visual. A aplicação é feita para todos
os alunos e como resultado obtido, os autores afirmam que a utilização do material didático
possibilitou também a interação e socialização entre os discentes da turma pesquisada.

No artigo de Santos (2016), existe uma formação de duplas para o estudo de conceitos básicos da
probabilidade utilizando uma maquete tátil composta por
tarefas de reconhecimento tátil do instrumento, tarefas de Sequência de Ensino e
artefatos. Foi destacado como um dos resultados a relação de cooperação que os estudantes
desenvolveram com a atividade.

O Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM) é uma reunião de
pesquisadores brasileiros e estrangeiros realizada pela SBEM. É organizada pelo seu Conselho
Nacional Deliberativo (CND) com o apoio de programas de pós-graduação. No V SIPEM,
encontramos apenas um trabalho cujo tema abordava a utilização de atividades para o ensino de
deficientes visuais, Vita et al (2012). No texto, há a discussão da resolução de problemas de
probabilidade por alunos cegos utilizando a organização gráfica por meio de pictograma e é uma
atividade aplicada com o auxílio de uma maquete tátil de forma individual.

No VI SIPEM, realizado em 2015, de 14 trabalhos no Grupo de Trabalho 13: Diferença, Inclusão e
Educação Matemática, novamente aparece apenas um trabalho relativo ao ensino de deficientes
visuais, Segadas et al (2015). O texto aponta 3 atividades, uma delas somente oralizada e as outras
utilizando materiais manipuláveis como cubos, caixas de fósforo e esponja, entre outros para
responder a questões relativas à Análise Combinatória. Desta forma, a dinâmica proposta é a da
manipulação do material e resposta às perguntas.

Com os estudos feitos a partir de trabalhos publicados na área de matemática, pode-se observar a
repetição dos conteúdos abordados, restringindo-se quase sempre ao estudo da geometria. Esse
fenômeno pode ser explicado pelo fato de que, no contexto da geometria, o aspecto abstrato da
matemática pode ser amenizado pela manipulação de figuras concretas, em que o tato pode ser
utilizado, o que facilita a confecção e uso de materiais didáticos. Uma das maiores lacunas, é o fato
de que as atividades são centradas na acessibilidade em relação aos conteúdos, mas não apresentam
aspectos para a inclusão do aluno deficiente visual no ambiente da sala de aula.

Se considerarmos as atividades sugeridas fora da literatura especializada em educação matemática,
encontraremos uma série de orientações fornecidas pelo Instituo Benjamin Constant.

O Instituto Benjamin Constant - IBC, localizado no Rio de Janeiro, é um centro de referência ao
nível nacional, para questões da deficiência visual. Possui uma escola e capacita profissionais da área
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da deficiência visual. No seu sítio eletrônico, um texto disponibiliza orientações quanto ao uso e
adaptação de recursos para a utilização de deficientes visuais. Este material detalha como deve ser a
escolha do material, indicando algumas características que sempre devem levar em conta: o tamanho,
a significação tátil, a aceitação, a estimulação visual, a fidelidade, a facilidade de manuseio, a
resistência e a segurança. A adaptação dos livros didáticos também é citada, mas salientando que
neste caso a transcrição não segue a fidelidade do original, sendo necessárias algumas modificações
para um melhor entendimento. Ainda apresenta a alternativa do livro falado e de recursos
tecnológicos como programas de computador, para ajudar no processo de ensino e aprendizagem dos
deficientes visuais.

Nesta análise, é possível perceber que essas orientações são focadas na questão das figuras ou
objetos, que podem ser representados concretamente. Dessa forma, aparecem lacunas, especialmente
em relação aos conteúdos que exigem maior abstração. Sabemos que, na matemática, a necessidade
de um raciocínio abstrato é imprescindível, para muitos conteúdos, que já apresentam, inclusive,
grandes dificuldades para todos os alunos. Consideramos assim, que as orientações do IBC podem
ser bem utilizadas em conteúdos bem específicos como na geometria, onde está a maioria dos
trabalhos encontrados na literatura.

De uma forma geral, podemos observar que as atividades sugeridas são capazes de proporcionar a
acessibilidade. A preocupação com aspectos cognitivos e os cuidados na elaboração do material e nas
dinâmicas favorecem que o deficiente visual possa ter acesso aos conteúdos. Ainda que seja uma
quantidade de trabalhos reduzida, são louváveis as iniciativas. Entretanto, ao nosso ver, nenhuma das
atividades elencadas ultrapassa a questão acessibilidade X inclusão. O fato de termos dinâmicas
individualizadas e um esquema restrito ao aspecto perguntas-respostas, não propicia uma efetiva
interação entre os personagens presentes na sala de aula. Ao nosso ver, essa interação é o elemento
que poderia fazer com que superássemos a barreira da acessibilidade em direção à inclusão.

Nesse ponto, há o questionamento sobre um tipo de atividade que não parece ser utilizada com
frequência para os deficientes visuais, os jogos, pois acredita-se que,

sem dúvida, a razão mais importante para um ensino inclusivo é o valor
social da igualdade. Ensinamos os alunos através do exemplo de que, apenas
das diferenças, todos nós temos direitos iguais. Em contraste com
experiências passadas de segregação, a inclusão reforça a prática da ideia de
que as diferenças são aceitas e respeitadas. (Stainback & Stainback, 1999, p.
26-27).

Segundo Smole, Diniz e Milani (2007), a utilização de jogos desenvolve a linguagem, o raciocínio e
a interação entre os alunos. No momento do jogo, os participantes devem também observar o
trabalho do outro, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais cooperativa e ainda mais
eficiente.

Para os deficientes visuais este processo tem grande importância, pois, além do processo de
aprendizagem de conteúdos específicos, o jogo pode quebrar a barreira entre eles e os colegas,
resultando na inclusão efetiva em todos os sentidos, especialmente na participação na comunidade
escolar, além do acesso aos conteúdos disciplinares.

Os jogos são recursos didáticos que possuem um forte caráter coletivo e que propõem uma grande
dose de interação entre alunos. Essas características, entretanto, aparecem de maneira mais tímida na
maior parte das atividades encontradas na literatura.

Como pudemos perceber, este tipo de atividade não é muito frequente na literatura pesquisada. Os
jogos que foram encontrados, para os deficientes visuais, geralmente são quebra-cabeças, jogos de
encaixes, atividades em sua maioria individuais e que, na atividade, recebem o auxílio dos
professores.
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Com a utilização da reglete, material para alto relevo e impressora em Braille pode-se elaborar ou
adaptar inúmeros jogos para os deficientes visuais. A reglete é um instrumento usado para escrita
manual do Braille. A palavra reglete tem origem na palavra francesa règle que significa régua. É
composta basicamente por uma régua-guia, entre cujas partes, inferior e superior, a folha é colocada,
além de um punção, que corresponde a uma caneta, com o qual o papel é pressionado.

Praticamente todos os jogos didáticos que são comumente utilizados nas salas de aula para alunos
sem deficiência. É importante observar e identificar situações especiais como o refinamento de
informações e referências facilmente identificadas pelos alunos com deficiência visual. A
independência no andamento do jogo também deve ser um ponto relevante nesse processo, pois é
isso que irá gerar a maior interação entre os alunos.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA PARA DEFICIENTES VISUAIS

A partir de um projeto para verificar indícios de acessibilidade nas atividades contidas no acervo do
projeto Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – de Matemática da
Universidade Federal de Sergipe, UFS (cerca de 120 atividades, disponibilizadas publicamente),
observamos que, dentro daquele acervo, não havia nenhuma atividade efetivamente acessível para
estes alunos (OLIVEIRA e CAMARGO, 2015). O PIBID é um programa amparado financeiramente
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES) é voltado à prática
docente visando o primeiro contato do aluno da graduação, do curso de licenciatura, com as escolas
públicas. Os jogos são a grande maioria das atividades desse acervo, frequentemente utilizadas em
escolas públicas da Rede Estadual de Sergipe.

A primeira atividade que foi adaptada para deficientes visuais foi a “Calculadora Quebrada”, usando
o Braille Fácil que é um programa de computador desenvolvido para transcrever documentos em
textos para o Braille, onde se copia o desenho da calculadora quebrada e todos os detalhes contidos
no Braille Fácil e realiza a impressão. A Calculadora Quebrada é realizada da seguinte forma: o
jogador deverá resolver as operações a fim de conseguir encontrar todos os resultados pedidos no seu
nível, usando apenas as teclas das operações e os números fornecidos para aquele nível. Conseguirá a
vitória aquele que conseguir realizar o nível no tempo estabelecido. Esta atividade é geralmente
aplicada individual ou em duplas, mas a competição se estende com todos os participantes da sala.

Outra atividade adaptada para deficientes visuais, o Dominó Divisores e Múltiplos, tem as regras
análogas às de um jogo de dominó, diferenciando apenas em cada peça, que é composta por um
múltiplo (na cor azul) e um divisor (na cor vermelha), que devem ser encaixados durante o jogo. O
processo para fazer esta adaptação diferentemente da Calculadora Quebrada, não utiliza a impressão,
pois neste caso a transcrição para código Braille, foi feito manualmente com o auxílio da reglete e da
punção. Como a utilização das cores é inútil (para os cegos), deve ser escrito nas cartas a letra D,
marcando os divisores, deixando o outro número (os múltiplos) sem nenhum tipo de marca.

Um tipo de atividade bem frequente no ensino de Matemática são jogos com tabuleiros, que são bem
recebidos pelos alunos e possuem uma boa variedade de conteúdos matemáticos que podem ser
abordados. Adaptar esta atividade para os deficientes visuais é um passo importante no processo de
tornar as atividades acessíveis. A sinalização do início e fim do jogo, os números das casas e as
cartas, são transcritos em Braille. As casas são delimitadas com cola alto relevo e compostas por
buracos onde devem ser colocados os pinos. Cada detalhe necessita de uma elaboração visando dar
autonomia ao aluno no manuseio do tabuleiro.

Uma atividade de tabuleiro utilizada é a Trilha das Charadas. Este jogo é composto por tabuleiro,
dado, pinos, cartas com perguntas e cartas especiais, que podem ser para avançar ou voltar peças e
também ficar uma rodada sem jogar. Os participantes colocam os seus pinos na posição início e, a
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partir daí, o primeiro jogador lança o dado e observa o número contido nele. No caso dos deficientes
visuais, os dados são especiais, pois estão representados em alto relevo. Logo depois tira uma carta
do monte e a lê. As cartas devem ser impressas no alfabeto e também em código Braille. Se for uma
carta especial ele deve apenas obedecer à carta. Se for uma pergunta ele, deve responder e, acertando
a resposta, ele deve avançar a sua peça uma quantidade de casas iguais à face do dado. Errando a
resposta, o jogador fica onde estava. E assim segue o jogo passando a vez para o próximo jogador,
sendo ganhador o jogador que primeiro chegar à casa fim.

A forma de adaptar as atividades deve ser avaliando em cada caso, levando em conta as
características apresentadas e o objetivo que deseja ser alcançado. Os materiais e recursos para fazer
as adaptações são inúmeros, e devem ser satisfatórios para aumente a eficiência no processo de
ensino e aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância da legislação no processo de inclusão é evidente, mas não é suficiente para uma
efetiva inclusão escolar. A função de cada um dos envolvidos neste cenário é fundamental. A
qualificação profissional e a busca do conhecimento sobre o assunto ajuda bastante para que a
inclusão ocorra de forma mais eficiente e natural. Na escola a inclusão deve ocorrer de forma natural,
pois o convívio social e o respeito mútuo às diferenças não deve ser apenas discutido, e sim colocado
em prática por todos na comunidade escolar.

Incluir efetivamente alunos com alguma deficiência ainda é um processo bastante limitado, pois
necessita, além da dedicação, também do comprometimento - muito além do discurso - do professor,
da escola e da própria sociedade.

Em vista dos objetivos deste trabalho, consideramos termos conseguido perceber que as atividades
sugeridas para o ensino de matemática para deficientes visuais possuem muitas qualidades, relativas
ao aumento da capacidade de compreensão do aluno. Entretanto, não podemos dizer que tais
atividades podem ser consideradas efetivamente inclusivas. A nosso ver, essas atividades limitam-se
à questão da aprendizagem, mas não apresentam aspectos relativos à inclusão na sala de aula, em
relação aos colegas e à própria dinâmica nesse espaço.

Ao elaborarmos uma atividade com o objetivo de discutir matemática (ensinar e aprender) para
deficientes visuais, tenhamos o foco em duas questões, igualmente importantes: a aprendizagem dos
conteúdos e a interação com o grupo. Ao realizar as adaptações devemos ter bastante atenção aos
detalhes, visando sempre diminuir as dificuldades sentidas por esses alunos. Dessa forma,
acreditamos que a utilização de jogos não será apenas uma atividade acessível, mas, mais do que
isso, poderá ser chamada de uma atividade inclusiva.
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