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Este artigo de caráter bibliográfico, tem como objetivo mostrar a importância dos objetos ostensivos
e não ostensivos no aprendizado das operações aditivas nos alunos com deficiência visual. Diante da
complexidade que a disciplina é vista por muitos, e para este público torna-se mais evidenciada por
conta da limitação que eles apresentam. Como fundamentação teórica buscou-se a Teoria
Antropológica do Didático/TAD (CHEVALLARD,1999) ressaltando o valor atribuído a esses
objetos.
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INTRODUÇÃO

O constante desafio em se manter atualizado em um mundo com constantes modificações, em
intervalos de tempo curtos, torna-se, a cada dia, uma incumbência desafiadora para todos que buscam
atualizações a fim de acompanhar os avanções tecnológicos e sociais em que estamos inseridos.

Esses desafios, no contexto educacional, considerando a crescente inovação tecnológica que permeia
o mundo, reflete diretamente em sala de aula, impulsionando cada vez mais a necessidade de
adequação curricular e dos planejamentos, de forma continuada, a fim de promover a inclusão de
todos os discentes no processo de aprendizagem, inserindo-os como participativos e críticos de forma
individual e/ou coletiva.

O professor inserido nesse processo de ensino, percebe a necessidade da busca contínua por
conhecimentos, que não se restringe especificadamente ao da disciplina que é responsável por
lecionar, como os saberes de conteúdo, curriculares e didático-pedagógicos, de forma que possibilite
minimizar as lacunas deixadas pela formação acadêmica.

De acordo com os estudos de (NÓVOA, 1999, TARDIF, 2001; FIORENTINI; NACARATO, 2005)
os quais se têm debruçado em analisar as formações que contribuam para o desenvolvimento
docente, de forma que o leve a desenvolver competências e habilidades que promovam a reflexão
positiva no processo de ensino e, consequentemente no aprendizado do aluno.

Chamaremos a atenção nesta pesquisa para o aluno com deficiência visual e a utilização dos objetos
ostensivos e não ostensivos no processo de ensino e aprendizado. Tal temática faz parte do projeto
submetido e aprovado no Programa de Pós- Graduação em Ensino de Ciências e
Matemática/PPGECIMA da Universidade Federal de Sergipe/ UFS; por considerarmos relevante
para o contexto educacional atual. Sendo este também uma adaptação do trabalho de conclusão da
disciplina Didática e Metodologia do Ensino em Ciências e Matemática ministrada neste programa.

A ênfase dada as conquistas alcançadas por parte desse público ao longo de sua trajetória, vem
refletindo para a sociedade mudanças de postura, ao ponto de buscarem assistência para oferecer um
atendimento igualitário, garantindo o seu direito de ir e vir em lugares públicos. Uma dessas
conquistas, se refere as estruturas físicas adaptadas, a exemplo das rampas para atender, não somente
as pessoas com deficiência física, mas as que apresentam mobilidade reduzida (obesas, gestantes,
idosas etc.).

Essas mudanças, no que tange a acessibilidade arquitetônica, são presenciadas em alguns
estabelecimentos públicos e privados, visando prestar um serviço em conformidade com a lei, a
saber: as placas e os mapas táteis em braile, cash de banco com acessibilidade para o atendimento a
pessoas com deficiência visual, auditiva e cadeirante.

Não poderíamos deixar de tecer comentários sobre o contexto educacional, o qual percebe-se um
crescimento no número de matrículas de alunos com deficiência, mesmo havendo resistência de
algumas instituições em rebecer esse público. E quando ocorre a inserção desse aluno, os professores
argumentam não possuir formação voltada a inclusão da pessoa com deficiência, ou seja, não se
sentem capazes de tê-lo em sala de aula.

Tal argumento é ratificado no estudo de Kuzuyabu (2016) ao retratar as dificuldades encontradas
pelos professores em inserir a pessoa com deficiência em sala de aula. No entanto, a lei assegura uma
educação de qualidade como qualquer cidadão que possui direitos e deveres nas normativas da
Constituição Federal brasileira (1988) que aponta:
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Constituição Federal de 1988 Art. 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. Art. 206. O ensino
será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola; Art. 208. O dever do
Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988).

Dessa forma a pesquisa foi estruturada a partir da introdução e distribuídos em tópicos, organizados
da seguinte forma: O por quê da escolha desta temática?; O Processo Inclusivo e a Pessoa com
Deficiência Visual; Objetos Ostensivos e Não Ostensivos Para a Aprendizagem de Aluno Com
Deficiência Visual Quanto Às Operações Aditivas; Livro didáticos e Os Objetos Ostensivos e Não
Ostensivos; e as Considerações Finais.

No primeiro tópico destaca-se como realizamos a escolha do público para se trabalhar com os objetos
ostensivos e não ostensivos.

No segundo, foi realizado um resumo sobre os elementos essênciais para o processo inclusivo do
aluno com deficiência visual. O modo de como se relaciona e se comunica; qual a melhor
metodologia pedagógica; bem como a avaliação mais adequada para esses alunos.

No terceiro, enfatizamos, a importância dos Objetos Ostensivos e Não Ostensivos para o aprendizado
das operações aditivas nos alunos com deficiência visual. Destaque para o soroban utilizado na
realização dos cálculos matemáticos e a calculadora sonora.

Já no quarto tópico, destacamos como os objetos ostensivos e não ostensivos são apresentados no
livro didático, e a necessidade de adequações, tornando-o acessíveis para o aluno com defciencia
visual.

Nas considerações finais enfatizamos a importância dos objetos ostensivos no processo de
aprendizagem das operações aditivas no aluno com deficiência visual. De acordo Chevallard (1999)
tais objetos são revelados através dos órgãos dos sentidos.

POR QUÊ TRABALHAR COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL ?

Nossa história acerca da educação inclusiva, em especial com a deficiência visual, teve início no
momento em que começamos a desenvolver um Projeto intitulado Ciranda Brailendo, tendo como
objetivo principal reunir pessoas residentes no estado de Sergipe com deficiência visual (cego e
baixa visão) a fim de socializar suas experiências e dificuldades enfrentadas no cotidiano. Esses
encontros, traziam também, como perspectivas, estimular a leitura e interpretação de clássicos,
pertencentes ao acervo do setor braille da Biblioteca Pública Ephifânio Dórea (parceiro do projeto).

Com esses encontros, a partir das discussões, foram se evidenciando algumas dificuldades percebidas
por eles na relação professor-aluno, a exemplo da dificuldade em aprender matemática por possuir
pouco ou nenhum conhecimento para lidar com o aluno com deficiência visual.

A partir desses relatos, em não conseguirem avançar nos níveis básicos de aprendizagens referentes
ao período escolar em que se encontram, fomentou o desejo de conhecer melhor a realidade desse
público, e de buscar alternativas de como tornar essa educação menos excludente e,
consequentemente, mais inclusiva.
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Na busca por obter conhecimentos para melhoria no processo inclusivo, a partir das leituras feitas,
identificamos em Chevallard (1999), os objetos ostensivos e não ostensivos, contribuindo para
atenuar as dificuldades em matemática, assim, idealizamos uma das possibilidades para melhorar a
relação professor-aluno e portanto, o ensino- aprendizagem. Diante disso, surgiram alguns
questionamentos, dentre eles:

Existem salas multifuncionais dentro do ambiente escolar? há objetos ostensivos? Estes são
adequados para atender aos alunos com deficiência visual? Quais impactos estes objetos promovem
no processo de aprendizagem matemática do aluno com deficiência visual ao manipulá-lo ?

Ante esses questionamentos, fomos motivados a conhecermos melhor sobre o processo inclusivo da
pessoa com defciência e assim, permanecer na busca de fundamentação para proporcionar uma
melhoria na aprendizagem desses indivíduos.

O PROCESSO INCLUSIVO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Pensar em inclusão não é simplesmente dirigir-se ao reducionismo de incluir o aluno em um
ambiente escolar ou mesmo inseri-lo em uma sala regular, ignorando suas reais necessidades
enquanto indivíduos com deficiência e pessoas com individualidades e especificidade.

Segundo Ferronato (2002) incluir vai além da matrícula, é oferecer condições de aprendizado igual
aos demais alunos. Isso é pensar nas partes não excluindo dessa forma, o todo. Pois, ao buscar
metodologias e/ ou recursos que beneficiam o aluno com deficiência, os demais alunos
consequentemente serão beneficiados.

A procura em conhecer acerca do processo inclusivo no contexto escolar, dar-se-á em torno das reais
especificidades desse público, a saber:

a) Como se dá a comunicação escrita desse indivíduo,

b) Qual a melhor forma metodológica que eles aprendem o conteúdo escolar,

c) Como deve ser o processo avaliativo mais recomendado para com o aluno cego e/ou com baixa
visão. Se o mesmo optará por um ledor ( pessoa responsável em realizar a leitura e escrever as
respostas de acordo com as fornecidas pelo aluno com DV). E/ou outras formas de realizar as
avaliações: escrita no sistema braille ou utilizando algum software mais adequado.

d) Quais os recursos pedagógicos e/ou manipuláveis que viabilizam o aprendizado desses indivíduos,

e) Quais os softwares que usualmente ele utiliza,

f) Como instigar o aprendizado da pessoa com deficiência e quais os órgãos dos sentidos devem ser
estimulados.

Segundo afirma Masini (1993) sobre a importância de que esteja claro para o educador, conhecer os
limites de cada aluno com deficiência visual possui, estabelecendo prioritariamente o que eles têm
em comum aos demais alunos; a fim de que possa trabalhar as diferenças. Dessa forma, sugere-se ao
professor iniciar o processo de ensino a partir do conhecimento do que é assimilado por este aluno.

Ainda, de acordo com Carvalho (2000) todos somos definitivamente diferentes uns dos outros e de
nós mesmos, à medida que crescemos e nos desenvolvemos. E isso é que nos torna especiais no
convívio uns com os outros.

Dessa forma, a inclusão da pessoa com deficiência no âmbito escolar, começará a ser vista e
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entendida por todos em uma mesma linguagem. Que, segundo o entendimento de Stainback (1999)
traz a definição de escola inclusiva como sendo o lugar do qual todos fazem parte, são aceitos, onde
todos ajudam, e consequentemente são ajudados por seus colegas e pela comunidade escolar; a fim
de que suas necessidades educacionais sejam satisfeitas.

Ademais, como já citamos e confirmamos o direito à educação previsto na Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) - Lei nº 9.394/96, institui em seu Artigo 59 a inclusão de educandos com deficiências em
escolas regulares e estabelece que os sistemas de ensino devem assegurar:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos, para atender às suas necessidades;II - terminalidade específica
para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para
concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;III -
professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;IV -
educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida
em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem
capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os
órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade
superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;V - acesso igualitário
aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o
respectivo nível do ensino regular.

Diante dessas informações, cabe ainda aos professores, segundo afirma Ferronato (2002) ser
criativos e convictos acerca da aprendizagem que é possível para todos os alunos. E que, a ninguém é
dado o direito de estabelecer limites ao conhecimento. Tal atitude poderá promover aos demais
alunos um conhecimento e respeito pelo colega com deficiência.

OBJETOS OSTENSIVOS E NÃO OSTENSIVOS PARA A APRENDIZAGEM DE ALUNO
COM DEFICIÊNCIA VISUAL QUANTO ÀS OPERAÇÕES ADITIVAS.

Cada vez mais cedo e de forma natural a adição é empregada pelas crianças de forma lúdica, quer
seja nos jogos, através das músicas, na contagem de brinquedos, assistindo desenhos ou em qualquer
atividade do seu cotidiano. Os cálculos aditivos são empregados naturalmente fazendo parte da sua
rotina.

Neste mesmo contexto se encontra a criança com deficiência visual; desde que as oportunidades
sejam proporcionadas e estimuladas com materiais lúdicos manipuláveis, proporcionando a abstração
necessária para a compreensão do conhecimento.

A partir dessa realidade, cabe a escola de acordo com (TOLEDO E TOLEDO,1997), orientar aos
alunos as operações básicas matemáticas a partir das seguintes idéias: Adição-juntar ou acrescentar;
Subtração-tirar, comparar e completar; Multiplicação-adição de parcelas iguais e proporcionalidade;
Divisão-repartir igualmente e medir.

Ante essa realidade, a importância de transformar os objetos ostensivos em recursos acessíveis para o
aluno com DV[1] compreender o conteúdo estudado em sala de aula è tornar acessível o saber
matemático de forma igualitária aos demais.

De acordo com Chevallard (1999) os objetos ostensivos refere-se a parte sensível de uma atividade,
podendo ser percebidos pelos sentidos-signos, imagens, sons, gráficos, gestos, materiais. Enquanto,

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/objetos_ostensivos_e_nao_ostensivos_possibilidades_para_aprendiz.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



os não-ostensivos servem para “manipular” os objetos ostensivos; tais como uma palavra, uma frase,
uma escrita, um gráfico, um gesto ou todo um discurso

A utilização dos objetos ostensivos presentes nas atividades de matemática, pode tornar o
aprendizado para o aluno com deficiência mais acessível e prazeroso. No entanto, algumas
adequações são necessários, utilizando materiais diversificados (barbantes, cola em alto relevo,
texturas variadas: lixas, tecido, etc.) para construção de variados recursos e das atividades propostas
a fim de que esse aluno possa sentir, e “ enxergar com o toque”.

Diante das informações sobre as especificidades desse público e da complexidade que permeia o
processo de aprendizagem, os autores Vieira e Silva

(2005) alertam:

Trabalhar Matemática com alunos deficientes visuais parece ser uma tarefa
não muito fácil. Isso porque esses alunos precisam estar em contato direto
com o que está sendo ensinado. Ou seja, eles precisam literalmente “sentir”
para poder fazer suas abstrações. Não que os outros alunos não tenham essa
necessidade, mas é que no caso dos deficientes visuais, o concreto é um dos
únicos meios possíveis de conhecimento das coisas que os cercam (VIEIRA;
SILVA, 2005, p.7).

A utilização de objetos ostensivos para estes alunos é o reconhecimento das potencialidades que eles
possuem.

LIVRO DIDÁTICOS E OS OBJETOS OSTENSIVOS E NÃO OSTENSIVOS

Nos livros didáticos dos primeiros anos do ensino fundamental para o aprendizado das operações
aditivas, os objetos ostensivos de acordo com Bosch e Chevallard (1999) e Chevallard (1994), eles
constituem-se elementos essenciais para o desenvolvimento das técnicas, pois são utilizados na
manipulação das noções, dos conceitos e das ideias empregadas nas técnicas, enquanto essas últimas
constituem os não ostensivos evocados durante a realização da atividade matemática.

Ao observarmos (ostensivos) os dedos, os risquinhos, as bolinhas, e os desenhos de palitos de
fósforos dentre outras possibilidades, na tentativa de evidenciar as técnicas de adição e/ou subtração
para alunos que estão iniciando a alfabetização matemática. No entanto, uma preocupação nos
arrebata, e para os alunos que não enxergam como esses objetos poderão dar significados para eles?
É preciso sair do livro impresso e trazer para a “ realidade” tornando acessível para esse aluno, quer
seja em objetos reais (fósforos, bolinhas, e demais objetos) a fim de que possa ser tocado, sentido,
manipulado por ele; e então, os conceitos das operações aditivas e/ou subtração começarão a serem
abstraídas por este aluno.

Segundo apresenta Kaspary e Bittar (2013), os livros didáticos oferecem inúmeras possibilidades de
ostensivos com a finalidade de atender aos tipos de tarefas expostas,

As técnicas propostas para responder aos tipos de tarefas de adição e de
subtração pela coleção investigada estão intimamente ligadas aos ostensivos
que as instrumentalizam. Alguns ostensivos são: a fala, os risquinhos e
bolinhas para representar quantidades, os dedos, a reta numérica, o material
Cuisenaire, as tabelas representando a ordem dos números, o material
dourado, as cédulas e moedas de dinheiro e o algoritmo usual das operações
de adição e de subtração (KASPARY; BITTAR, 2013, p. 4).
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Ante essas possibilidades de objetos ostensivos que contribuem para o saber do aluno nas operações
fundamentais, em que o professor utilizando-se da criatividade da docência procurará utilizar no
desenvolvimento de tipos de tarefas e técnicas, em sala de aula regular, tanto para o aluno que não
apresenta deficiência, quanto para aquele que possui uma deficiência; e nesse contexto a deficiência
visual. A qual precisará de um olhar especial, como já mencionamos sobre a necessidade de
adequação desses objetos.

Sentimos a necessidade de apresentarmos alguns ostensivos que fizeram e/ou ainda fazem parte da
vida escolar da pessoa com deficiência visual. Alguns que tiveram início nos primeiros anos da vida
escolar desse aluno acompanha-o por quase todo percurso da vida; a exemplo da reglete (recurso
contendo uma base em madeira e/ou plástica com uma régua impressa as celas braille utilizada na
escrita do sitema braille). E o recurso para cálculos matemáticos conhecido como soroban.

Muitos objetos ostensivos são encontrados nas salas de recursos multifuncionais, as quais foram
implantadas em escolas públicas de educação básica através de doação, pelo Ministério da
Educação/MEC. Entre equipamentos, mobiliários, materiais de acessibilidade destinados a atender as
especificidades educacionais de alunos com deficiência, estão também materiais pedagógicos.eles
têm como objetivo apoiar o desenvolvimento do Atendimento Educacional Especializado de forma
que venha a complementar ou suplementar à escolarização desses estudantes (BRASIL, 2011).

O MEC disponibiliza para o atendimento dois tipos de salas de recursos multifuncionais /SRM a do
tipo I e a do tipo II. Daremos ênfase na sala do tipo II que são destinadas ao atendimento dos alunos
com deficiência visual, destacando recursos pedagógicos específicos para o atendimento dos alunos
com deficiência visual, São os seguintes equipamentos e materiais:

01 Impressora Braille – pequeno porte salas que contemplam

01 Máquina de datilografia Braille

01 Reglete de mesa

01 Punção

01 Soroban

01 Guia de assinatura

01 Kit de Desenho Geométrico

01 Calculadora sonora

Dentre esses, observamos que o soroban e a calculadora sonora são materiais que apresentam
possibilidades para o aluno com deficiência visual aprender as operações aditivas.

O SOROBAN, de procedência japonesa, sendo adaptado para o uso da pessoa com deficiência
visual. Este material, tem sido ao longo de sua existência um dos recursos que tem minimizado a
dificuldade no aprendizado de matemática, nas realizações das operações: adição, subtração,
multiplicação, divisão, dentre outras correlatas.

Este recurso é importante para o desenvolvimento do raciocínio, estimulando a criação de
habilidades mentais (BRASIL,2009). Por muitas vezes ele é confundido, de forma equivocada com
uma calculadora, no entanto, é importante destacar que o instrumento não é o responsável pelos
cálculos, mas sim quem executa os cálculos.
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Sendo assim, esse material revela-se fundamental para o desenvolvimento das estratégias para o
ensino das operações fundamentais, entre outras funcionalidades para alunos cegos e de baixa visão.

COMO MANUSEAR O SOROBAN: A técnica para o manuseio desse recurso requer concentração
segundo as orientações;

Para iniciar qualquer operação ou representação numérica é necessário
“limpar” ou “calibrar” o instrumento, inclinando o aparelho para que as
contas deslizem todas para baixo e depois coloca num plano horizontal. O
manuseio é feito com os dois dedos, o indicador que adiciona e retira contas
de valor 5 e ainda retira contas de valor 1, o polegar da mão direita somente
adiciona contas de valor 1 e a mão esquerda segura o Soroban para que não
deslize. É importante o emprego correto do movimento dos dedos para a
execução das operações. Agora com o Soroban na mão vamos representar os
números de 0 a 9: ( VERSÃO ON LINE, 2013).

Através do uso do soroban o aluno conseguirá desenvolver com prática as operações aditivas ,
procurando avançar as complexidades propostas em sala de aula.

Ao perceber que o aluno já consegue utilizar com segurança o soroban, o professor poderá oferecer
ou intercalar com a calculadora sonora a fim de que seja inserida uma nova tecnologia nesse
processo.

O aluno com deficiência visual deve ter as mesmas oportunidades que os alunos videntes (alunos que
enxergam); para isso se faz necessário os recursos acessíveis. E a calculadora sonora é um exemplo,
pois através do seu manuseio/ comandos em suas teclas sons são emitidos norteando dessa forma
quem dela faz uso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Parar para refletir acerca do processo de aprendizagem da matemática do aluno com deficiência
visual é um tanto desafiador e, por que não dizer, complexo. No entanto, quando a este processo
adicionamos uma acessibilidade atitudinal o nível de complexidade vai aos poucos sendo
minimizadas . Quando a este aluno lhe é disponibilizado meios para a abstração e construção de
conceitos matemáticos, respeitando seu tempo, sua forma de abstrair, em fim suas especificidades.

O tato para o aluno com deficiência visual é um importante recurso para abstração desse saber,
ademais para esse público é o mais essencial, pois ele realiza o papel dos olhos, atrvés dele o aluno
“enxerga” os conceitos, as tarefas sugeridas pelo professor.

A utilização variadas de objetos ostensivos no processo de aprendizagem do aluno com deficiência
visual , deve ocorrer enquanto mais cedo for possível , estimulando os demais órgãos do sentido , a
fim de que ele adquira maturidade quando for precisar utilizar.

Conhecemos alguns objetos ostensivos que esse público utiliza com mais frequência em sua vida
diária : o soroban e a calculadora sonora. Sendo o soroban mais utilizado no aprendizado das
operações fundamentais. Em sala de aula é introduzida logo nas primeiros anos com as operações
aditivas, sendo adicionadas outras operações de acordo com o desenvolvimento do aluno.
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