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RESUMO

O presente artigo foi desenvolvido com o objetivo a de se analisar como, na prática, ocorre a Inclusão
Escolar, assim como, observar o processo de ensino-aprendizagem da geometria, para pessoas com
deficiência visual. Após as análises bibliográficas, realizou-se uma pesquisa exploratória, abordando
conteúdos de geometria, a partir de materiais manipuláveis, com uma aluna cega. As atividades
desenvolvidas na pesquisa compuseram uma sequência didática, utilizada na elaboração de uma oficina de
formação de professores de matemática, com a finalidade de proporcionar aos professores as mesmas
situações e limitações didáticas enfrentadas por alunos cegos, bem como, analisar as concepções destes
professores sobre o uso de materiais manipuláveis como atividade pedagógica.

Palavras-chave: Ensino de Geometria, Deficiência visual e Concepções de Professores.

ABSTRACT

This paper was developed from the curiosity to examine how, in the practice, there is the School Inclusion,
as well as to observe the process of the teaching and learning of geometry, for people with visual
deficiency. After the analyzes bibliographic held exploratory research covering contents of geometry, from
manipulatives material with a blind student. The activities developed in the research composed a didactic
sequence, used in the preparation of a training workshop for mathematics teachers, in order to provide
teachers the same didactic situations and limitations faced by blind students as well as teachers&39;
conceptions of these teachers about the use of manipulatives materials pedagogical activity.

Keywords: Teaching Geometry, Visual Impairment, and Conceptions of Teaching.
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Durante nossa trajetória acadêmica e profissional, tivemos a oportunidade de trabalhar e/ou conviver com
alunos com necessidade educacionais especiais, principalmente deficientes auditivos e uma aluna com
deficiência visual. Observamos que o trabalho com deficientes auditivos ocorre com dificuldades, porém,
tem sido mais comum o apoio de intérpretes durante as aulas. Em contrapartida, o trabalho com alunos
que apresentam limitações visuais se tornou bem mais complexo, principalmente pelo fato de não se ter
auxílio de profissionais especializados durante as aulas (SERINO, 2010)

A partir destas observações, surgiram alguns questionamentos, do tipo: Como ocorre o processo de ensino
e aprendizagem de matemática, em especial a geometria, para alunos cegos Como tornar a aprendizagem
significativa para alunos que possuem limitações visuais Quais materiais podem auxiliar no aprendizado
dos conceitos geométricos Os professores de matemática se encontram aptos para trabalharem com
alunos especiais em salas regulares

Desde então, passamos a desenvolver um estudo de caso de caráter exploratório e investigativo.
Observando, inicialmente, como ocorre a inclusão educacional e social, bem como, o ensino e
aprendizagem da matemática, em particular a geometria, para esse aluno a fim de caracterizar quais as
metodologias utilizadas no processo de ensino e aprendizagem. A partir destas observações, foram
propostas, discutidas e aplicadas atividades geométricas adaptadas com materiais manipuláveis, com o
objetivo de compor uma sequência didática para o ensino de alunos cegos, na tentativa de que estes
possam compreendê-las e resolvê-las de maneira significativa. Por fim, reformulamos as atividades e
começamos a divulgá-las, em forma de oficinas[4], para que os professores de matemática pudessem
vivenciar as mesmas situações e dificuldades enfrentadas por alunos cegos.

Neste artigo, apresentamos uma análise das concepções dos professores que participaram da oficina
“Como trabalhar atividades geométricas com alunos cegos” como o objetivo de entender e identificar as
concepções destes professores sobre formação continuada e o uso de materiais manipuláveis na prática
pedagógica, voltada principalmente, ao ensino e aprendizagem da geometria para alunos cegos.

O Ensino e Aprendizado da Geometria

Na contemporaneidade, a matemática ainda é vista por muitos alunos como uma disciplina mecânica e
complexa e quando se trata de áreas específicas dessa ciência, observa-se ao mesmo tempo uma rejeição
ou afinidade pela mesma. A geometria, por exemplo, é encarada nas salas de aula com uma maior
rejeição, pois ela requer mais dedicação no aprendizado de seus conceitos e formas, exigindo linguagem e
procedimentos apropriados para que suas relações sejam entendidas. Além disso, Filho e Brito (2006)
acrescenta que alguns alunos apresentam dificuldade em geometria pelo fato de não conseguirem
representar mentalmente os objetos de forma tridimensional.

Diante desses entraves encontrados no ensino da geometria nos deparamos com a seguinte questão:
como a geometria é ensinada ou repassada para alunos cegos Para Ferreira (2005) a educação inclusiva
se baseia no pressuposto que toda criança tem direito à educação de qualidade e, portanto, os sistemas
educacionais têm que mudar para poder responder a essas necessidades.

O deficiente visual necessita vivenciar tudo que o cerca, pois as formas e imagens dão sentido às coisas.
Esses alunos devem ter a oportunidade de sentir-se integrados ao “mundo” desses objetos, para que
possam fazer associações e interpretações, formando conceitos e imagens mentais. Segundo Canziani
(1985), a pessoa portadora de deficiência deve receber uma educação que lhe permita adaptar-se ao
ambiente que a rodeia e também encontrar o caminho e os meios que lhe permitam adaptar-se às
situações futuras.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (1997), devemos nos preocupar com
questões teórico-epistemológicas que vem dar sustentação a concepção experimental do ensino de
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geometria. Esse documento orienta que trabalhar a percepção, experimentação e exploração do espaço,
possibilita a criação de significações que permitem explicar os conceitos geométricos. E, concordando com
Passos (2005), acreditamos que o desenvolvimento de conceitos geométricos é fundamental para o
crescimento da capacidade de aprendizagem, que representa um avanço no desenvolvimento conceitual.

Por esse motivo, defendemos a ideia de que o ensino da geometria deve ser iniciado desde os primeiros
anos escolares, para que a criança desenvolva uma melhor compreensão sobre esses conceitos nos
estudos subsequentes. Lorenzato (1995) esclarece que o ensino da geometria deve ter início ainda na
pré-escola, por meio da geometria intuitiva, que possibilite a observação e exploração de formas presentes
no mundo das crianças.

Hoje, a geometria é reconhecida como uma área muito importante da matemática e para facilitar a sua
compreensão é necessário que o educador faça uso de recursos pedagógicos, tais como materiais
manipuláveis, para que as dificuldades dos educandos sejam reduzidas e a aprendizagem aconteça de
forma significativa.

“Através das diferentes estratégias utilizadas no processo ensino-aprendizagem
da Geometria, o aprendiz tem a possibilidade de desenvolver a capacidade de
ativar suas estruturas mentais facilitando a passagem do estágio das operações
concretas para o das operações formais. A geometria é, portanto, um campo fértil
para o exercício de aprender a fazer e aprender a pensar, porque a intuição, o
formalismo, a abstração e a dedução constituem a sua essência." (SANTOS;
DUARTE; UCHÔA; 2010, pág. 42)

Por outro lado, observa-se que muitos educadores não utilizam estratégias diferenciadas e/ou materiais
manipuláveis, limitando-se apenas ao uso do livro didático, pincel e lousa. A falta desses recursos
pedagógicos colabora para o aumento das dificuldades no processo ensino-aprendizagem do aluno cego.
Em decorrência disso, a geometria, como parte integrante da matemática, também é vista dessa forma,
ou seja, como área que gera dificuldades para ser ensinada e aprendida, principalmente por ser pouco
trabalhada durante o ano letivo (PAVANELO, 1989). Isso porque o professor de Matemática da sala regular
de ensino, por não estar integrado à proposta de inclusão, na maioria das vezes, não busca meios para
facilitar o processo ensino-aprendizagem e não se encontra totalmente capacitado pra tal situação.

Alunos Cegos nas Aulas de Matemática

Com a declaração de Salamanca, a educação de alunos que apresentam necessidades educativas especiais
(NEE), entre os quais se incluem os alunos cegos, passou a ser enquadrada pelos princípios da educação
inclusiva (UNESCO, 1994). Observamos que nos dias atuais, esta noção assumiu uma maior abrangência
e, por isso, cabe às escolas criar condições para que todos os alunos, incluindo os alunos cegos, possam
ter acesso à aprendizagem das diferentes disciplinas, proporcionando, assim, oportunidades igualitárias de
sucesso acadêmico (BÉNARD DA COSTA, 2006) e facilitando, também, a sua inclusão social (CÉSAR,
2003; SANTOS, CÉSAR, 2007).

Os conceitos sobre a deficiência no imaginário de muitas pessoas revelam a dicotomia presente em nossa
cultura entre: perfeição/imperfeição, deficiência/ eficiência, normalidade e anormalidade. Estudos têm
mostrado que a potencialidade mental do indivíduo não é alterada pela deficiência visual; entretanto, o
nível “funcional” pode estar reduzido pela restrição de experiências (Brasília, 2005).

De acordo com Fernandes (2004), a deficiência visual é uma deficiência sensorial que apresenta como
característica principal a carência ou comprometimento de um dos canais sensoriais de aquisição de
informação – o visual. Com isso, faz-se necessário que as situações de aprendizagem sejam mediadas de
formas diferenciadas para esses indivíduos, enfatizando principalmente a linguagem e os materiais
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manipuláveis, como bem afirmam os estudos de Ochaita e Rosa (1995). Segundo as autoras:

“dois sentidos mostram-se especialmente importantes: o ouvido e o sistema
háptico. O primeiro deles adquire, no cego, funções teleceptoras de grande
importância. O tato constitui um sistema sensorial que tem determinadas
características e que permite captar diferentes propriedades dos objetos, tais
como, temperatura, textura, forma e relações espaciais.” (pp. 184 – 185, apud
Serino, 2010)

Com isso, alguns autores consideram importante que o professor de matemática tenha conhecimento da
linguagem própria dos cegos, o Braile, para melhor acompanhar o aprendizado desenvolvido por seu aluno
(SANTOS; CÉSAR, 2007), pois a linguagem desempenha um papel importante no desenvolvimento como
na educação dos alunos cegos (BATISTA, 2005). Além disso, o desenvolvimento do sentido do tato é outro
aspecto significativo na construção da sua autonomia e um dos aspectos que potencia o desenvolvimento
deste sentido nas aulas de matemática é o uso de materiais manipuláveis (SANTOS, 2008; SANTOS;
CÉSAR, 2007).

Observamos no depoimento de uma aluna cega, o caso ngela[5], que “A aprendizagem da matemática fica
difícil sem um acompanhamento de um profissional especializado [...] tinha um material em casa que me
ajudava a compreender melhor, mas na escola não teve nem como ‘apalpar’ as figuras geométricas... não
nas aulas de matemática [...] Faltava à prática, pois a teoria eu tinha.” E, de acordo com Piaget, a
construção do sistema de significação depende da possibilidade que a criança tem de interagir com
pessoas e objetos, de agir, de perceber e coordenar suas ações no tempo-espaço e compreender a
casualidade da qualidade da interação e socialização do meio.

Nesta direção, foram produzidas e adaptadas algumas atividades envolvendo conceitos geométricos e a
utilização de materiais manipuláveis, como apoio do trabalho docente nos anos iniciais e finais do ensino
fundamental e médio. Acreditamos que o material será útil na formação de professores e construção de
metodologias para o trabalho de sala de aula. Passos (2009) apresenta critérios para selecionar bons
materiais manipuláveis, resumidos nas seguintes características:

• Os materiais devem proporcionar uma personificação do conceito matemático ou das ideias a serem
exploradas;

• Os materiais devem representar claramente o conceito matemático;
• Os materiais devem ser motivadores e, se possível, devem ser apropriados para usar quer em

diferentes anos de escolaridade, quer em diferentes níveis de ensino e/ou de formação de
conceitos;

• Os materiais devem proporcionar uma base para a abstração e devem proporcionar manipulação
individual.

Para isso, deve-se ter um trabalho coordenado de suas representações e sua prática docente, envolvendo
o mundo físico, a reflexão intelectual sobre esse mundo, a escolha do material e efetivação da construção
do conhecimento matemático relacionado ao material manipulado. Com isso, pretende-se conscientizar os
profissionais envolvidos com a Educação Matemática, da necessidade da Inclusão e da capacitação, para
que se possa rever metodologias e desenvolver novos recursos didáticos para atender e garantir a
aprendizagem de todos.

Nessa linha de pensamento, deve-se levar em consideração a prática docente do professor, bem como
suas concepções de ensino e de aprendizagem. Mostrando-se necessário uma formação continuada, que
deve acontecer continuamente por meio do desenvolvimento de atividades, pessoais e profissionais.
(SILVA NETO, 2012).

Por meio das oficinas pedagógicas, pretende-se auxiliar o professor a criar não somente alternativas para
minimizar dificuldades que a deficiência visual traz aos educandos, como também, a desenvolver materiais
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que viabilizem o aluno deficiente visual a resolver os mesmos exercícios que os demais alunos.

O Estudo

Inicialmente, desenvolvemos um Projeto de Pesquisa: “O ensino da geometria para deficientes visuais”, na
disciplina de Projeto Integrado IV do curso de licenciatura em matemática. Essa pesquisa tinha caráter
bibliográfico, investigativo, contando com o auxílio de uma aluna portadora de deficiência visual (cega),
cursando o 3º ano do ensino médio regular da Escola Estadual José Correia Fontan na cidade de Paulo
Jacinto – AL.

Passamos a realizar várias visitas a escola para observar como ocorria, de fato, a inclusão educacional e
social, bem como, o desenvolvimento do processo de ensino aprendizado de matemática, em particular os
conteúdos geométricos para essa aluna e, sentimos a necessidade de desenvolver algo que auxiliasse o
professor.

Na preocupação da forma de aprendizagem significativa de alunos cegos, há que se considerar que, para a
formação apropriada de uma imagem mental dos objetos e conceitos geométricos, a utilização de recursos
didáticos manipuláveis vem a ser primordial. Cerqueira e Ferreira (2000) comentam que, provavelmente
“em nenhuma outra forma de educação os recursos didáticos assumam tanta importância como na
educação especial de pessoas deficientes visuais” (p.1).

Vale ressaltar que durante esse intervalo da pesquisa, tivemos a oportunidade de participar do Mini-curso
“Como trabalhar atividades matemáticas com alunos deficientes visuais”, ministrado por uma equipe do
Projeto Fundão[6] na XIII Conferência Interamericana de Educação Matemática - XIII CIAEM em junho de
2011, na cidade de Recife – PE; na qual forneceu subsídios para o desenvolvimento e adaptações das
atividades produzidas nessa pesquisa.

A partir de então, foram propostas, discutidas e aplicadas sugestões de atividades geométricas adaptadas,
com o propósito de que a aluna cega conseguisse compreender, de fato, os “conceitos geométricos” e
realizar as mesmas atividades dos demais alunos. Para tanto, faz-se necessário utilizar e/ou criar
materiais adequados para cada conteúdo específico. Barbosa (2003) ressalta que:

“Utilizando bom senso e criatividade, o professor pode selecionar, adaptar e
confeccionar materiais didático-pedagógicos que contribuam para o processo
ensino-aprendizagem de todos os alunos. A escolha deve basear-se, de um modo
geral, nos princípios de que os materiais mais adequados são aqueles que
permitem uma experiência completa ao aluno e estão compatíveis com o seu
nível de desenvolvimento.” (BARBOSA, 2003, p.19)

As sugestões de atividades adaptadas foram aplicadas primeiramente com a aluna cega, ngela, para daí
analisarmos o grau de dificuldade na resolução das questões, bem como a estrutura do material utilizado,
verificando também se os objetivos foram de fato alcançados. Por fim, reformulamos as atividades
necessárias e passamos a divulgá-las sob a forma de oficina para que os professores de matemática e
pedagogia tenham uma base de como se portar em turmas que apresentam educandos com limitações
visuais, como também, perceber que ele próprio poderá criar materiais que viabilizem o aluno cego a
resolver os mesmos exercícios que os demais alunos.

Daí então, ministramos a oficina em diversos 3 eventos, dois regionais e um internacional[7], como já
mencionados no início desse artigo. Sempre iniciamos a oficina apresentando o problema da pesquisa e
fazemos um breve relato sobre as experiências já vividas. Em seguida, indagamos se algum professor já
teve em sala de aula aluno com NEE e como foi sua experiência.

Após os relatos, convidamos os participantes a realizarem todas as atividades desenvolvidas, discutindo
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uma a uma após cada realização. Para tanto, dividimos os participantes em dupla e distribuímos vendas,
de tal maneira que um esteja no papel do aluno cego e sinta ‘na pele’ as dificuldades desses alunos e o
outro, no papel do educador, na qual terá que auxiliar o seu aluno de maneira clara, mas sem haver
“cuidados especais” para que não haja interferência no aprendizado, e assim foi feita toda dinâmica das
atividades.

Ao final de cada oficina, solicitamos aos participantes que relatassem, em forma de texto, as suas
concepções sobre as experiências vividas, destacando os principais pontos, apresentando sugestões e
contribuições para aprimorar nossa pesquisa.

As Concepções dos Docentes e Discentes

Analisando as concepções dos docentes e discentes que participaram das oficinas observamos a presença
de algumas “concepções” a respeito das experiências vividas durante a formação continuada. De acordo
com Silva Neto (2012), essas concepções podem ser constituídas a partir das experiências dos professores
(experiências de vida, experiência de trabalho e formação), sendo influenciadas pelo contexto onde o
professor vive e/ou desenvolve seu trabalho.

Silva Neto (2012) destaca ainda, algumas concepções de formação continuada:

• “Forma mais genérica” – nessa concepção o professor é considerado como um técnico que aplica o
conhecimento científico sem levar em conta algumas dimensões ligadas a prática docente, se
tornando reprodutores de teorias prontas e descontextualizadas de suas salas de aula e sua escola.

• “Processos reflexivos” – nessa concepção o professor é considerado como um autônomo que,
mediante a ação reflexivo investigativa percebe a ação pedagógica como complexa, instável e
conflitiva, pois nela estão imersas seus valores, inseguranças, etc. Em decorrência disso, o
professor produz conhecimento, articulando teoria e prática mediante a vivencia das atividades
formativas.

• “Atualização pedagógica” – nessa concepção há uma valorização da participação passiva dos
professores nas atividades formativas, buscando-se a especialidade de saberes técnicos e
teórico-práticos recentes, mesmo que eles não estejam relacionados à atividade profissional do
professor.

Sujeitos Concepção: “Forma mais genérica”

S7

“A oficina ela procura mostrar muitos conceitos de matemática em si é muito
proveitosa, pois tem diversas atividades, diferentes e que trabalham vários conceitos da
matemática [...]. Porém deveriam buscar mais algumas formas de ajudar o professor a
lidar com essa criança, como ela deveria se comportar em sala de aula com essas
crianças, mais foi muito boa”.

S13 “As atividades realizadas durante a oficina, constitui um importante mecanismo para a
aprendizagem do estudante com NEE (Necessidade Educativa Especial).”

Sujeitos Concepção: “Processos reflexivos”

S4 “Nos fez perceber o quanto realmente é difícil de trabalhar com essas crianças, porém
nos mostrou que não é impossível”.

S9

“Foi muito proveitosa e com certeza contribuiu para nossa reflexão sobre a atuação em
sala de aula. O tema da oficina que também é do projeto de vocês é um tema de suma
importância, creio que é um projeto que não ficará engavetada, mas será apresentado
nos municípios que vocês moram, pois será significativo para os profissionais que lá
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atuam.”

S11

“Os professores precisam muito desse material [...], já que nas escolas temos alunos
heterogênicos que necessitam de atividades diferenciadas. A oficina trás também uma
reflexão sobre o se colocar no lugar do outro e entender o quanto é difícil ser diferente,
mas precisamos compreender que ser diferente é normal e que todos somos capazes de
aprender.”

S12
“Posso afirmar que me senti como uma pessoa com dificuldade na visão, vejo que essa
é a realidade onde nós professores necessitamos aprimorar estratégias para o ensino do
aluno com essas dificuldades.”

S13
“A atividade proposta contribuiu e ainda contribui significativamente para refletirmos
sobre nossa prática pedagógica e sobre as atividades desenvolvidas na sala aula pelos
professores de matemática, isto para aqueles que já atuam na docência.”

Sujeitos Concepção: “Atualização pedagógica”

S1

“O material é maravilhoso de ser trabalhado com essas crianças, vemos que não é
preciso gostar muito para realizar tarefas super proveitosas. Dificuldades, tive muitas e
não seria também o contrário com essas crianças. Sabemos que na prática realmente
tudo é complicado, mas através de suas explicações abriu mais um pouco nossa mente
para essa realidade e vemos que realmente não é fácil e não estamos preparados para
isso”.

S8 “A oficina foi proveitosa, pois trás diversas maneiras de envolver a pessoa visual ao
aprendizado partindo do ponto de que o professor precisa está preparado [...].”

S14

“A oficina trouxe uma proposta interessantíssima para o ensino de pessoas portadoras
de deficiência visual, mostrando que para incluir não é necessário se ter “salas
especiais”, que só excluem cada vez mais, e sim atitudes diferenciadas por parte dos
professores. Se mais professores tivessem iniciativas como essa o acesso a educação e
cultura seria mais igualitário.”

S16

“Está oficina proporcionou uma experiência bastante produtiva, pois, é uma realidade
que nós que estamos nos formando professores podemos ter esta situação, seja ela com
alunos deficientes visuais, normais ou qualquer outra deficiência. O importante é saber
quais os limites e procurar métodos para ensinar, ou seja, tornar o ensino-aprendizagem
da melhor forma. O ensino de geometria é bastante complicado, e como ensiná-lo para
quem é deficiente Está pergunta foi respondida nesta oficina.”

S17

“Foi uma experiência incrível participar desta oficina, pois esse tipo de situação sempre
me criou curiosidade e afinação de como trabalhar com deficientes visuais, percebi
também do quanto é necessário uma formação e preparação para conduzir pessoas com
necessidade especiais.”

Considerações Finais

Observamos que temas sobre a inclusão estão cada vez mais presentes em eventos e discussões
educacionais. Porém, se torna indiscutível analisar se os professores estão preparados para trabalhar em
sala de aula com algum aluno portado de NEE.

“Ora, não existe uma formação capaz de conferir a um professor um certificado
de que ele saberá lidar com todas as situações que poderão surgir em sala de
aula. Ainda que seja oferecido um curso bastante amplo em que se abordem 100
situações, por exemplo, poderá o professor se deparar com a 101ª. Trata-se aqui,
de convivência humana e não de uma ciência exata. Não há como se ensinar a
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prática na teoria.” (PONTES, 2008, p.46)

É importante saber a quem recorrer e como recorrer quando se têm um aluno com alguma deficiência em
classe. Não falta boa vontade e sim informação. Mas, com tudo isso, acreditamos que o aluno cego deva
entrar em contato com todos os conteúdos que são trabalhados com alunos videntes, diferenciando
apenas os procedimentos, métodos, técnicas e recursos necessários utilizados durante o processo ensino
aprendizagem.

Além disso, os alunos cegos devem ser incluído em todas as atividades de sala, pequenos grupos, que
incluem também alunos videntes, potenciando as oportunidades de participação de todo e qualquer aluno.
Pois, quando se respeita as diferenças e o conhecimento, o professor cria um vínculo, faz um pacto com o
aluno e ergue uma ponte entre a realidade cultural e o ensino formal, preparando o terreno para a
formação do espírito científico (D’AMBRÓSIO, 2002 apud SILVA NETO 2012).

Fica evidente a pouca referência nos relatos dos sujeitos à concepção “forma mais genérica”, isso é um
resultado motivador, pois nos leva a crer que os sujeitos consideram as demais concepções como mais
relevantes no que se refere as experiências de ensino aprendizado da geometria que envolve alunos
cegos. A concepção “processos reflexivos” abordada nos relatos dos sujeitos nos revela uma dificuldade
genérica, pois relatam barreiras que existem nas salas de aula de ensino regular ao se trabalhar com
alunos cegos. Sobre a concepção “atualizações pedagógicas” percebemos que os relatos se aproximaram
do que Silva Neto (2012) destaca em seu estudo, ao considerar que as concepções influenciam no
desenvolvimento pessoal e profissional, porém estes professores não buscam uma adaptar as atividades
propostas na formação, ao contexto sócio/cultural em que se vive e exerce uma função docente.

Sendo assim, esperamos que nossa pesquisa provoque reflexões sobre práticas pedagógicas que
promovam a igualdade no momento do aprendizado de matemática, principalmente a de geometria,
respeitando a diversidade dos alunos que compõem os ambientes escolares. Estimulando, também,
pesquisas futuras sobre o processo de ensino e aprendizagem de alunos cegos.
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