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“Ele o cobrirá com suas penas, 
e debaixo de suas asas você se 
refugiará. 
O braço dele é escudo e armadura. 
Você não temerá o terror da noite,  
nem a flecha que voa de dia,  
nem a epidemia que caminha nas 
trevas, 
 nem a peste que devasta ao meio 
dia.  
Caiam mil ao seu lado e dez mil à tua 
direita,  
A você nada atingirá” 
Salmo 91 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho trata do processo de inclusão de pessoas com deficiência visual 

nas escolas, sendo essa temática de grande importância na atualidade devido a sua 

relevância social.  A compreensão de pontos cruciais do modo como essas pessoas 

são inseridas no âmbito da escola e como são acolhidas pelos profissionais 

responsáveis pelo ensino-aprendizagem são abordadas de modo breve neste texto. 

Além disso, refletimos sobre os recursos didáticos que podem ser utilizados para se 

trabalhar conteúdos matemáticos, a exemplo do multiplano como instrumento de 

apoio ao estudo de função de 1º grau, sendo esse um facilitador para a compreensão 

das ideias básicas desse conteúdo. O estudo tem como método de análise o 

qualitativo e o participativo. Tal abordagem tem como objetivo central avaliar como os 

estudantes deficientes visuais atuam diante do estudo de função com o auxílio do 

multiplano. Para embasamento das ideias expostas neste estudo, tais autores foram 

explorados: Rosana Glat, Andréa de Andrade Moura, Hudson Cavalcante da Silva e 

Rubens Ferronato, além de documentos oficiais para a educação. Os Resultados 

alcançados foram satisfatórios e significativos, pois os alunos deficientes visuais 

indicaram outros conteúdos que poderiam ser estudados com auxílio do multiplano, 

além de apontarem a importância de ter profissionais engajandos com a causa da 

inclusão. 

Palavras-Chave: Inclusão; Multiplano; Deficientes Visuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 

 
 
 

The present work deals with the process of inclusion of people with visual impairment 

in schools, and this theme is of great importance at present due to its social relevance. 

The understanding of crucial points in the way these people are inserted within the 

school and how they are received by the professionals responsible for teaching and 

learning are briefly addressed in this text. In addition, we reflect on the didactic 

resources that can be used to work mathematical contents, such as the multiplano as 

a tool to support the study of 1st grade function, which is a facilitator for understanding 

the basic ideas of this content. The study has qualitative and participatory method of 

analysis. Such an approach has as its central objective to evaluate how visually 

impaired students act in the study of function with the help of the multiplane. To support 

the ideas presented in this study, these authors were explored: Rosana Glat, Andréa 

de Andrade Moura, Hudson Cavalcante da Silva and Rubens Ferronato, as well as 

official documents for education. The results achieved were satisfactory and 

significant, as the visually impaired students indicated other contents that could be 

studied with the help of the multiplane, besides pointing out the importance of having 

professionals engaged in the cause of inclusion. 

 

Keywords: Inclusion; Multiplano; Visually impaired. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho de conclusão de curso justifica-se pelo fato desse tema em 

estudo, Educação Inclusiva e o Ensino de Matemática para Deficientes Visuais, ter 

sido foco da experiência de um iniciante professor de matemática, em que ele se 

depara com alunos cegos na sua sala no primeiro dia letivo. Tais alunos iriam começar 

a cursar o 3º ano do ensino médio. Ou seja, já estavam de partida rumo ao 

enfrentamento de novos desafios impostos pela sociedade.  

Em um primeiro instante, bateu-nos um certo receio em ter que ensinar para 

esses adolescentes, pois a vivência na universidade, enquanto estudantes, não nos 

proporcionou meios para que, diante de uma situação como a narrada acima, 

pudéssemos ter ferramentas adequadas para agir de modo coerente com a situação. 

Mas, isso não foi motivo para desanimarmos com a causa, pois quando queremos 

algo, fazemos de tudo que é direito para alcançar êxito no objetivo.  E o nosso objetivo 

era compreender, entender como aqueles alunos assimilavam conteúdos 

matemáticos, para que, após essa sondagem, pudéssemos começar a pôr em prática 

nossos planos para incluí-los no processo de ensino-aprendizagem como um todo. 

 Buscando entender como eles aprendiam matemática, sendo alunos 

deficientes visuais, nos veio a lembrança de um encontro de educação matemática 

realizada na Universidade Federal da Paraíba-UFPB, no ano de 2012, em que a 

professora Ana Maria Kaleff, da Universidade Federal Fluminense-UFF, trouxe uma 

exposição do laboratório de materiais pedagógicos desenvolvidos para estudantes 

sem visão, cujo nome do projeto era intitulado de Laboratório de Ensino de Geometria-

LEG. Foi um momento único aquele dia, pois vivenciamos métodos diferenciados para 

ensinar a esse público. Logo, esse dia nos marcou na memória e a retomada dessa 

lembrança foi justamente no dia em que nos deparamos com aqueles estudantes 

cegos na escola. 

 Em uma conversa informal com eles, relataram que, na maior parte das vezes 

nas outras séries e em outros ambientes de ensino, os professores não faziam algo 

diferente em suas aulas, ou em outros locais, para facilitar o aprendizado de certos 

conteúdos. Não mudavam ou não buscavam alternativas de ensino diferenciadas, por 

mais simples que sejam, não sabendo os alunos por quais motivos os docentes agiam 

assim, só que isso refletiu no aprendizado sendo prejudicado. 
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 Diante disso tudo, e tendo a vontade de melhorar, de tentar uma mudança 

qualitativa no aprendizado de jovens estudantes, é que nos veio à mente a ideia de 

tratar tal assunto no trabalho de conclusão de curso, pois ficará para outros 

profissionais que se depararem com tal situação como igualmente nos acometeu, em 

que eles possam refletir e fazer o diferencial para o ensino-aprendizado de tais 

sujeitos.  

Tais inquietações e dúvidas em relação ao modo como esse público aprendem 

matemática, nos remete a questões do tipo:  

- Alunos deficientes visuais conseguem aprender os conteúdos matemáticos 

apenas com a narração do professor sobre o assunto?  

- Há materiais pedagógicos de apoio ao ensino-aprendizagem desses alunos 

para melhor facilitação da compreensão dos assuntos?  

- Há significância no que se refere a utilização desses materiais para a melhoria, 

por menor que seja, do aprendizado de tais alunos? 

Todas essas perguntas anteriores foram motivadas logo após conversas que 

tivemos com os alunos no ambiente escolar, para melhor formulação de uma questão 

problemática. Dentre alguns recursos didáticos pesquisados, teve um que nos 

chamou atenção e que compunha o laboratório de matemática da escola. Buscamos 

ele e investigamos para saber mais a respeito de suas características. O objeto 

pesquisado foi o Multiplano, material de apoio ao aprendizado de alunos cegos, e o 

tomamos como meio para saber se é viável a sua aplicação no auxílio do ensino-

aprendizagem. Daí, surge a questão de investigação: “De que modo a aplicação do 

multiplano pode contribuir para melhoria do ensino-aprendizagem, através de uma 

proposta metodológica, de alunos deficientes visuais?”.   
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1.1 Objetivos a serem alcançados  

1.1.2 Objetivo Geral 

Para responder à questão de investigação, estabelecemos o seguinte objetivo geral: 

- Avaliar o desempenho de estudantes deficientes visuais por meio da aplicação do 

multiplano como recurso didático para o ensino de função Afim.  

 

1.1.3 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral, elegemos os seguintes objetivos específicos: 

- Apresentar o Multiplano aos alunos deficientes visuais da respectiva escola em que 

eles estudam. 

- Planejar e realizar atividades de ensino-aprendizagem com o uso do multiplano. 

- Analisar a atuação dos estudantes na solução de situações-problemas com a 
utilização do Multiplano. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A inclusão e as Políticas Educacionais no Brasil 

 

Diante do cenário político e social, sobretudo nos anos 1980 em torno da 

questão da educação no Brasil, no tocante a inclusão escolar das pessoas com 

deficiência visual, buscou-se uma alteração do paradigma social em relação ao 

cuidado e à construção dos direitos daqueles que foram historicamente marcados e 

violados, seja, por exemplo, pela sua condição física, sexual ou mental, devido ao 

conceito de normalidade que excluía os sujeitos com algum tipo de deficiência do 

convívio social e das escolas regulares. 

De acordo com Glat e Nogueira (2003) a ideia de normalidade gerava dois tipos 

de acolhimento na relação de ensino-aprendizagem nas instituições, com 

classificações diferenciadas perante o professor que segregava entre os que atendiam 

aos padrões de normalidades e os não aptos a seguir no ensino por apresentar 

alguma dificuldade no processo educacional. 

Ao longo da história percebemos que a sociedade como um todo precisava “se 

reciclar”, mudar a forma de pensar o outro que possuía algum tipo de deficiência, ou 

seja, precisava se reinventar a fim de romper com modelos que segregavam, era 

necessário pensar sobretudo na esfera educacional a ideia da inclusão, a fim de 

acolher a todos igualmente, seja esse deficiente ou não. Sendo assim algumas 

instituições foram pensadas e criadas na perspectiva de redimensionar a ideia da 

inclusão, afim de proporcionar aos sujeitos com deficiência visual o convívio social e 

a garantia dos direitos humanos, para terem uma vida efetivamente digna e igual entre 

todos. 

Nesse sentido, destacamos instituições voltadas para a área da deficiência no 

decorrer da história no Brasil, a exemplo do Instituto Benjamim Constant ( Brasil 

Império), a Fundação do Livro do Cego (1946), atualmente conhecida por Fundação 

Dorina Nowill para cegos, e o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP - 

1973), as quais desenvolveram políticas introdutórias que beneficiaram pessoas com 

deficiência, no caminhar para rompimento da exclusão  social e encaminhando-se 

para o processo de inclusão no âmbito educacional.  

De fato, essas iniciativas institucionais que introduziram o rompimento da 

exclusão também fomentaram na sociedade e reforçaram no final dos anos 1980 a 

luta por uma educação inclusiva para pessoas com deficiência. Fruto disto, podemos 
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destacar a Constituição Federal de 1988, nos artigos 205 e 206, que assegura a 

educação como direito de todos, sem restrição, e com garantias iguais para 

permanência na rede de ensino regular. E o artigo 208 vem confirmar o dever do 

Estado para com os deficientes de modo geral no que diz respeito ao direito à 

educação pública e gratuita com qualidade, no ciclo básico regular de ensino, 

respeitando suas diversidades.  

A partir da Constituição Federal fica garantida uma educação com o intuito da 

valorização do ser para o seu total desenvolvimento humano e de cidadania, sem que 

haja nenhuma segregação em ambientes educacionais, como aponta Mantoan 

(2003). Observa-se, com a criação dessa Lei, uma tendência rumo à educação 

inclusiva com garantias legais para com as pessoas com deficiência de modo geral, 

abrangendo também todas as demais pessoas em relação aos direitos educacionais 

alcançados.  

A Declaração de Salamanca, instituída na Conferência mundial, realizada na 

Espanha pela UNESCO, que reuniu países com objetivos em comum visando à 

promoção de direitos educacionais para todos, confirmou a inclusão para todos 

aqueles que necessitavam de atendimentos educacionais especiais nas instituições 

de ensino comuns às crianças em geral, numa perspectiva de escola inclusiva 

respeitando toda e qualquer diferença apresentada pela criança (FERRONATO, 

p.19,2002). Nesse documento, é evidente a preocupação com aqueles que não 

tiveram respaldo com uma educação que valorizasse suas necessidades pessoais e 

intelectuais. Consta no documento oficial, 

 

“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”(SALAMANCA, 1994) 
 

Percebe-se a necessidade de escolas que atendam a esse público, que, em 

momentos anteriores ao proposto na declaração, foi renegado, submisso e declarado 

como pessoas incapazes de frequentar ambientes educacionais comuns aos outros 

sujeitos, impedindo-os de qualquer possibilidade de crescimento intelectual em 

convívio social. Com respeito às diferenças, é possível vencer toda e qualquer barreira 

do preconceito social, minimizando o sofrimento daqueles que sempre foram vistos 

como incapazes. 
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Nesse sentido, a Declaração de Salamanca reacendeu a discussão, ou seja, 

deu respaldo às pessoas com algum tipo de deficiência, valorizando suas 

particularidades e subjetividades. Visto que não é o aluno que deve se adequar às 

normas da escola, às aulas dos professores, mas essas pessoas que compõem o 

núcleo escolar devem abraçá-las, e fazer desse meio um ambiente de convívio social 

agradável às necessidades e orientações desses sujeitos (Ferronato, 2002). Como 

apontam Fernandes e Glat (2005, p.38-39), “para oferecer uma educação de 

qualidade para todos os educandos, inclusive os alunos com necessidades especiais, 

a escola precisa capacitar seus professores, preparar-se, organizar-se, enfim, 

adaptar-se.”  

   Firmando tais práticas ligadas às políticas de Educação Inclusiva, a Declaração 

de Salamanca foi inspiração para legislação da educação inclusiva, que na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), instituída no ano de 1996, ficou 

garantido um capítulo específico (Capítulo V) atendendo às reivindicações propostas 

na Conferência. No texto oficial, ficam claras as orientações para que os governos 

“adotem o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, matriculando 

todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes razões para agir 

de outra forma.” (SALAMANCA, 1994) 

  Diante desse cenário, o Brasil garantiu, a partir de um conjunto de leis, o direito 

à inclusão de pessoas com deficiência em ambientes escolares, possibilitando assim 

o convívio equitativo entre os sujeitos participantes do sistema educacional. Logo, 

segundo Romero e Souza (2008, p.3098), essa “integração permitirá aos ‘normais’ 

aprender a conviver com as diferenças e aos ‘deficientes’ será oferecida maior 

oportunidade de desenvolvimento devido o estímulo e modelo oferecido pelos alunos 

‘normais’”. Firmaram-se a necessidade e importância da convivência de alunos 

especiais em escolas regulares, para aproximação e interação daqueles que 

constituem esses espaços de acolhimento, sendo o professor, a inspetora, o diretor e 

os demais que compõem tais locais, para que no futuro eles possam ter independência 

para conviver no meio social. 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), no Capítulo V destinado ao atendimento das 

pessoas com necessidades especiais, assegura que seja trabalhado, através de 

práticas educativas inclusivas, o pleno desenvolvimento das pessoas com deficiência 

para convivência num ambiente social comum, conforme pode-se aferir no artigo 59, 

parágrafo IV: 
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Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação:  
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.(BRASIL,1996). 
 

 

 A lei em si, redigida no papel, não é sinônimo de compromisso e nem de 

garantia, a depender da sua aplicação, principalmente se ela é direcionada para 

sujeitos que por muito tempo lutaram por melhores condições de inserção na 

sociedade. Como podemos verificar nas Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial (BRASIL, 2001, p.26), 

 

A inclusão escolar constitui uma proposta que representa valores simbólicos 
importantes, condizentes com a igualdade de direitos e de oportunidades 
educacionais para todos, mas encontra ainda sérias resistências. Estas se 
manifestam, principalmente, contra a ideia de que todos devem ter acesso 
garantido à escola comum. 
 

  A obtenção de conquistas sociais através de direitos representou avanços 

significativos para a vida dessas pessoas. A luta pela inclusão não cessa e continua 

em constante progresso. Nesse contexto, é imprescindível sua efetivação no cenário 

da educação especial. Para tanto, a atuação de profissionais capacitados 

competentes para atuarem nessa área é de grande importância para o 

desenvolvimento social. E, dentre esses, a figura do professor entra como requisito 

obrigatório.  

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, do ano 

de 2001, foram promulgadas em meio a uma necessidade de atendimento aos 

“Referenciais para a Educação Especial”. Sendo assim, podemos observar que as 
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orientações, previstas nas Diretrizes, vieram em contribuição para a “normatização 

dos serviços previstos nos Artigos 58, 59 e 60, do Capítulo V, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional-LDBEN” (Brasil,2001, p.8). 

 Por isso, nas Diretrizes voltadas para Educação Especial, é ponto de discussão 

o tema sobre formação de professores para atuarem na educação básica. A LDB 

situou o tema para futuras discussões e as Diretrizes confirmaram essa necessidade 

de debater o assunto, apontando a importância de profissionais capacitados ou que 

tenham conhecimento mínimo para lidar com alunos que tenham necessidades 

especiais. 

 Nesse sentido, no documento oficial das Diretrizes Nacionais para Educação 

Especial, constatamos tal discussão:  

 

A escola regular de qualquer nível ou modalidade de ensino, ao viabilizar a 
inclusão de alunos com necessidades especiais deverá promover a 
organização de classes comuns e de serviços de apoio pedagógico 
especializado.[..] 
4.1 – Na organização das classes comuns, faz-se necessário prever: 
a) professores das classes comuns e da educação especial capacitados e 
especializados, respectivamente, para atendimento às necessidades 
educacionais especiais dos alunos. (BRASIL, 2001, p.46,47) 

 

Não restam dúvidas em relação a necessidade de professores com capacitação 

adequada, para possível atuação na área da educação especial. Os documentos 

legais garantem nos seus textos a obrigatoriedade desses serviços. Entretanto, 

quanto ao cumprimento de tais normas, ainda restam dúvidas acerca da sua 

execução. Não cabe neste momento trazer à tona se, em parte, as orientações são 

cumpridas ou não, mas tratar com mais propriedade a respeito da formação de 

professores sobre a educação inclusiva.  

 

2.1.1 Formação de professores como política voltada para a educação inclusiva  

 

Adentrar numa sala de aula, na situação de professor, e se deparar com alunos 

com necessidades especiais juntos com os demais da classe, num ambiente dito 

regular de ensino, é algo desafiador para o docente que não teve uma formação 

acadêmica suficiente ou adequada para lidar com a situação narrada. Fato como esse, 

mostra a realidade que alguns profissionais da educação brasileira enfrentam em suas 

salas de aula.  
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A incompreensão da obrigatoriedade de tais profissionais da educação de 

abraçarem esses alunos especiais em suas salas de aulas regulares, para 

colaboração e inclusão nesses ambientes de ensino, suscita nos professores o receio 

de aceitarem tais discentes em suas aulas, gerando um conflito entre ambas as partes. 

Assim, os professores que atuam em salas regulares de ensino temem, sentem certo 

receio, rejeição ou pouca tolerância em relação a esses jovens com necessidades 

especiais, remetendo a responsabilidade do processo educacional a área da 

Educação Especial, pois nesse campo há profissionais especializados (Ferronato, 

2002).  

Sendo assim, os professores excluem-se do processo educativo desses 

alunos, que durante muito tempo foram ignorados por sua condição de educandos 

especiais, talvez por não conhecerem mecanismos e alternativas que poderiam 

auxiliá-los no decorrer do ensino desses jovens aprendizes. Somando-se a isso, vem 

o fato de não acreditarem em suas habilidades pessoais para lidarem com situações 

de aprendizagem desses alunos, além de não procurarem conhecimento para 

entender melhor as necessidades específicas dos mesmos (Ferronato, 2002).  

Não se pode conceber um pré-julgamento para os professores que em algum 

momento já se depararam, em sua vivência de sala de aula, com situações 

semelhantes ao que foi narrado no início desse capítulo; aquelas em que, por motivos 

diversos, não conseguiram atuar em situações para incluir esses discentes em 

estágios dinâmicos das aulas. 

 Cabe aqui atentarmos para o objetivo desse capítulo, que é justamente 

apreciarmos os pontos fortes da atuação de profissionais envolvidos com essa 

modalidade de educação, e, por consequência, proporcionar para os demais um olhar 

de possibilidade de atuação futura para com os jovens inseridos na educação inclusiva 

em suas classes escolares.  

Para que isso ocorra, é necessário que durante a formação docente, “cada 

curso de licenciatura deve proporcionar à seus acadêmicos conhecimentos a respeito 

das mais variadas necessidades educacionais especiais que eles possam vir a se 

deparar em sua futura ação profissional” (ARRUDA; PASSOS, A; PASSOS, M, 2013, 

p.5). Sendo assim, deve-se começar na universidade a adaptação ao ensino de forma 

inclusiva para que, no âmbito da escola, o profissional envolvido na prática educativa 

não aja de modo a julgar o educando como incapaz de aprender os assuntos sem 
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antes mesmo fazer um diagnóstico, devido a repulsa ou insistência em tê-lo em sua 

sala. 

Alguns desses profissionais podem até imaginar que essa insistência em ter 

tais jovens em suas salas de aulas é gerada até por questões políticas, aumentando 

ainda mais a resistência de aceitação desses alunos. Diante desse quadro, em 

Romero e Souza (2008, p.3092) verifica-se  

 

Essa resistência docente nada pode contra a legislação que garante a 
matrícula de todo aluno no ensino regular; assim, a inclusão acontece e é 
motivo de grande angústia por parte de todos que trabalham nas escolas. 
Uma das maneiras de trabalhar essa resistência é a discussão dessa 
construção histórico-social, onde se pode perceber como chegamos a esse 
paradigma, entendendo que a inclusão não é criação de um grupo de 
pessoas com intenções “politiqueiras”, e sim fruto da luta de uma minoria que 
acredita e defende os direitos de todas as pessoas, mesmo que possuam 
alguma deficiência. 

 

Como apontam Glat e Nogueira (2003, p.134) “não basta que uma proposta se 

torne lei para que a mesma seja imediatamente aplicada. Inúmeras são as barreiras 

que impedem que a política de inclusão se torne realidade na prática cotidiana de 

nossas escolas”.  Logo, há os que querem colaborar para que essa realidade de 

exclusão acabe, mas a falta de compreensão e debate por parte de outros 

profissionais contribui para que permaneça com essa ideologia excludente.  

Desse modo, a discussão acerca do tema da educação inclusiva na tentativa 

de apontar culpados pela inserção de alunos em salas regulares, por mera situação 

de resistência em ter pessoas desse perfil na escola, aumentam ainda mais o 

preconceito e a exclusão desses indivíduos na sociedade. Olhar por essa ótica indica 

uma incompreensão do paradigma da inclusão, e esse mal entendimento, por parte 

do professor, pode ter sido por consequência de uma insatisfatória formação 

acadêmica voltada para compreensão das políticas de inclusão.  

Analisando quão importante é a noção da formação do professor, para que ele 

possa melhor adequar-se às vivências no plano pessoal e em sala de aula, 

possibilitando um olhar diferenciado para essas questões tratadas até o momento. 

Verifica-se por Lucion (p.24,2013) que a compreensão dessa formação permanente 

faz com que o professor se modifique constantemente, sendo influenciado pelo que 

os outros sujeitos têm a oferecer de suas vivências, agregando-as às experiências 

pessoais e profissionais do docente. Sendo assim, tendo em vista ainda a formação 

do professor, seja na licenciatura, no período dos estudos universitários, além da que 
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proporciona aprendizagens em momentos diversos, é compreendida de outro modo 

como  

Um processo contínuo que se desenvolve em diferentes contextos, além do 
formal, isto é, daquilo que se apresenta na matriz curricular dos cursos de 
licenciatura. Assim, as diferentes vivências, quer sejam no período regular de 
sua formação, quer sejam em outras etapas, contribuem significativamente 
para o aprender a ser professor. (LOPES; TREVISOL; PEREIRA, 2011, p.5 
apud LUCION, 2013, p. 23) 

Logo, para o rompimento do preconceito e da exclusão por parte do docente, 

em relação ao acolhimento de alunos deficientes em salas de aulas, faz-se necessária 

uma formação que lhe forneça diferentes vivências direcionadas ao cotidiano escolar. 

Compreender como atuar diante de situações onde se tem alunos no âmbito da 

inclusão irá melhorar e aliviar o processo de ensino-aprendizagem, evitando, assim, o 

desgaste emocional, que é fruto da recusa ao processo de ensinar para esses sujeitos. 

Além disso, proporcionará uma relação amigável de troca de saberes entre ambas as 

partes, que é necessária para a manutenção do respeito e do bom convívio social no 

meio escolar.  Como podemos verificar em Ferreira e Martins (2017, p.224), que 

 

para atuar em uma perspectiva de inclusão, o professor necessita 
desenvolver práticas que, dentre outras coisas, acolham as diferenças. 
Práticas que lhe permitam construir um ambiente de solidariedade, no qual 
todos os alunos possam trabalhar coletivamente, construindo conhecimento, 
investigando, explorando, criando estratégias, negociando soluções, 
aprendendo a ouvir e a respeitar o outro. Tais práticas permitiriam a 
construção de um ambiente de aprendizagem no qual todos os alunos se 
sintam parte importante, não necessitando se adequar a ele, mas sendo 
acolhidos.  
 

Diante do que foi exposto em relação ao processo de formação de professores, 

em um olhar de acolhimento de alunos deficientes no contexto educacional, fica 

evidente que não é tão simples para um professor que não passou por uma formação 

adequada, devido às circunstâncias que não favoreceram para essa formação, sejam 

elas quais foram, aceitar um aluno nas condições apontadas no presente estudo, 

dentro de sua sala e ter que ensinar os conteúdos que são ministrados para os outros 

da turma na mesma intensidade.  

Como primeira reação, é comum ele se recusar a fazer algo diferente do que 

vem sendo feito cotidianamente sob pretexto de que suas salas estão cheias e que 

não há tempo para preparar aulas para tais alunos. Assim, constatamos que 

 



25  

Chama-nos a atenção o contexto da inclusão: escolas com salas 
superlotadas, fato este estimulado, em alguns casos, pela distribuição 
orçamentária para as escolas; sobrecarga de trabalho dos professores, que, 
além de terem de assumir vários turnos de trabalho, tendo em vista os baixos 
salários, ainda lhes são delegadas atribuições extras; carência de condições 
físicas, tanto de espaço, como de materiais, fazendo com que o professor 
tenha de desenvolver suas atividades, na maior parte do tempo, com apenas 
lousa e giz.(DOZIART, 2013, p.997) 
 

Imaginemos, então, uma situação na qual um professor da área de matemática, 

sobrecarregado de deveres, tem em suas turmas alunos sem deficiência e alunos com 

deficiência visual, no sentido de ele ter que preparar suas aulas para atender a esses 

dois públicos. A sua atuação diante desse contexto de ensino coloca as seguintes 

indagações: Será que ele tem formação adequada para lidar com esses jovens numa 

perspectiva de fazer o trabalho acontecer com eficiência? Ou será que ele não tem 

formação mas irá buscar meios alternativos para ensiná-los a matemática, no contexto 

da inclusão? Percebamos como a importância da formação voltada para educação 

inclusiva é necessária para dar uma resposta à sociedade, mostrando que esses 

alunos também podem aprender como qualquer estudante mediante alternativas que 

proporcione esse aprendizado. 

 

2.1.2 Formação de professores para o ensino de matemática a alunos deficientes 

visuais 

 

  Ensinar em um contexto escolar regular, em cujo ambiente encontram-se 

alunos cegos, requer do professor um mínimo de conhecimento acerca da educação 

inclusiva voltada para deficientes visuais, tendo em vista as possibilidades de se 

trabalharem conteúdos matemáticos destinados a esse público. Compreender 

aspectos desse aluno, tido como especial, facilitará a atuação do educador no que diz 

respeito ao seu trabalho de planejamento e posterior execução do conteúdo em aula. 

Em seguida, após uma primeira atuação em relação à aula ministrada aos educandos 

deficientes visuais, é interessante avaliar e discutir sobre o que foi planejado e os 

resultados alcançados. Pois, sobre a reflexão e a discussão em relação ao que foi 

exposto aos alunos, Fernandez e Healy (2016, p.44) apontam que “As discussões são 

suscitadas a partir do desenvolvimento e da experimentação de tarefas que 

incentivam os professores a refletirem sobre os desafios do ensino de matemática 

para alunos com deficiência”. 
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 De acordo com Moura (2015), a problemática que vem se colocando em 

relação a formação dos professores é que esses trabalham de modo isolado com os 

educandos cegos, e, assim, esse trabalho não contempla uma prática inclusiva, 

sobretudo porque os professores não receberam na realidade concreta uma formação 

adequada para lidar com a dinâmica escolar que englobe sujeitos com deficiência ou 

não, embora haja no papel diversas normas e leis, a rotina é bem diferente “ então, 

no geral, os cursos de Licenciaturas não dão esta formação numa perspectiva 

inclusiva aos futuros professores, assim não estão direcionando os mesmos a uma 

prática inclusiva” (MOURA, 2015, p.48) 

 De fato, é imprescindível que tenhamos as bases normativas a respeito da 

educação inclusiva, mas também é necessário que os professores busquem se 

aperfeiçoar e compreender que a realidade de aprendizagem dos educandos videntes 

e cegos passem pela análise crítica do professor, a fim de contemplar as 

especificidades e potencialidades dos alunos, para que todos se incluam no processo 

de aprendizagem. Ribeiro (2012, p.79) ressalta que: 

 

Nesse sentido, entendemos que se faz necessário ao professor buscar e 
descobrir, nessa diversidade, formas diferentes de ensinar, para que a 
aprendizagem represente possibilidades de transformação significativa de 
seus alunos. Consideramos ser esse o perfil do professor para trabalhar com 
alunos com deficiência, respeitando, portanto, suas diferenças individuais e 
seu processo de aprendizagem e desenvolvimento.  

 

A educação inclusiva vem se colocando enquanto desafio aos professores, 

justamente porque o número de educandos cegos vem crescendo, até por conta da 

legislação em assegurar a inclusão desses sujeitos no ensino regular. Portanto, o 

professor realmente deverá cada vez mais se aprimorar e trazer propostas mais 

significativas para essa realidade.  

No tocante à educação matemática, o professor precisa conhecer os 

instrumentos didáticos para subsidiar o processo de ensino e aprendizagem, em 

relação aos alunos cegos; além disso, é interessante criar um ambiente de troca de 

saberes, entre os educandos videntes e os deficientes visuais, para que se estabeleça 

uma relação equitativa, com a participação de todos nas atividades, e não é porque 

um ou outro tenha deficiência que será impedido de desenvolver as atividades 

propostas pelo professor à turma.  
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2.2 Matemática e o Ensino Inclusivo 

 

Antes de iniciarmos a entender o ensino de matemática no contexto inclusivo, 

é interessante indagar sobre: “Vale a pena o professor de matemática ter um aluno 

com necessidades especiais, a exemplo de um deficiente visual, na sua sala de aula, 

e ele não se interessar por conhecer esse aluno nas suas particularidades, com mais 

proximidade, para saber como esse jovem aprende as ideias dos conteúdos 

matemáticos, se consegue fazer os exercícios em casa, se conhece alguma 

ferramenta que lhe auxilie nessa compreensão? Trará resultados significativos no 

ensino e na aprendizagem do educando deficiente visual a abordagem do docente 

para com esse sujeito nessa perspectiva?  

Na posição de formador escolar, ter um aluno na condição da inclusão em sala 

de aula e não promover atitudes como as descritas acima não contribuirá quase em 

nada, ou muito pouco, no que se refere à formação desse jovem tanto para 

conhecimentos matemáticos quanto para a social. Por isso, visando uma educação 

matemática na perspectiva da inclusão, é que Uliana (2012, p.39) defende que 

“Garantir aos alunos deficientes um lugar na sala de aula regular, sem valorizar e sem 

oferecer condições educacionais adequadas para que os mesmos possam entender 

e abstrair os conteúdos, foge dos preceitos da escola inclusiva”. 

Não é conveniente aceitar atitudes semelhantes às quais foram descritas no 

início do capítulo, no que se refere às práticas docentes em ambiente escolar. Porém, 

por mais que as leis obriguem que sejam realizadas ações visando à inclusão, como 

indica o artigo 59, da LDB (Brasil, 1996), que assegura métodos, técnicas e 

organizações específicas, orientando para uma melhoria ou amenização do ensino 

para esse público, ainda assim não deve ser fácil convencer um professor a produzir 

estratégias diferenciadas de ensino para a inclusão, como já vimos no capítulo 

anterior, que trata dessa perspectiva da formação docente.  

Como consequência dessas ações contrárias à inclusão, compreende-se em 
Uliana (2012, p.39) que  

 

A educação inclusiva está sabiamente arquitetada na teoria, nas leis, nos 
materiais informativos produzidos pelo governo federal. No entanto, ela ainda 
não se tornou realidade na vida de muitos estudantes deficientes visuais. 
Falta material didático diversificado que possibilite atender as especificidades 
desses alunos, falta formação pedagógica para os professores promover um 
ensino de qualidade, falta, por parte de algumas escolas promover o bem 
estar desse estudante e, ao mesmo tempo, garantir-lhe o direito de educação 
para todos. 
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Nessa visão, para uma inclusão verdadeira não basta apenas para o professor 

o papel de atuante, que é importante, contrariando essas expectativas ruins 

mencionadas há pouco, mas que ele também saiba valorizar os aspectos emocionais 

desses alunos, no sentido de incentivar o querer aprender a matemática 

cotidianamente. Vale observar que o ensino de matemática orientado para uma 

perspectiva inclusiva visa uma maior socialização do educando com deficiência, ou 

seja, no sentido de estar participando do processo, aprendendo o conteúdo. 

Entretanto, essa perspectiva melhora o processo cognitivo, o social, e, igualmente, o 

afetivo, promovendo a valorização de suas diferenças (Ferreira e Martins, 2017). 

O caminho para inclusão educacional, e principalmente para a educação 

matemática, começa quando enxergamos no outro as suas diferenças e as 

respeitamos, valorizando o ser. Em vista dessa perspectiva, Ferreira e Martins (2017, 

p.222) assumem a seguinte posição:  

 

Entendemos a inclusão como acolher e possibilitar que o aluno (quer tenha 
alguma deficiência ou não) se sinta parte do ambiente escolar, tal como os 
colegas. Em síntese, incluir nas aulas de Matemática, significa criar meios de 
tornar os conteúdos acessíveis a todos os alunos, sem desconsiderar todos 
os demais, criando, na medida do possível, propostas e tarefas que possam 
ser realizadas com todos os alunos. 

 

É possível sim a realização de um trabalho em sala de aula de modo a melhorar 

a relação do aluno com o conteúdo ministrado, em específico matemático, do mesmo 

modo com os colegas em forma de compartilhamentos das ações, no sentido de doar-

se pelo outro, podendo esses ajudá-lo com a leitura do material, locomoção aos 

ambientes comuns. Muitas são as possibilidades de inclusão, bastando apenas o 

querer fazer de ambas as partes para a ação acontecer.  

Tendo em vista essa relação de adequação, o professor tem que tomar  

consciência e se auto permitir que se façam algumas atualizações nas suas formas 

de ensino, para receber esse aluno deficiente visual, pois aspectos referentes às 

formas de organização em sala de aula, seleção de materiais pedagógicos adequados 

aos assuntos para amenizar tais dificuldades de aprendizado, derivadas da falta de 

sua visão, podem beneficiar esse jovem cidadão, além do próprio ensino de 

matemática corresponder com boas expectativas de aprendizado (Silva, 2011).  
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No que tange aos recursos de ensino, e suas potencialidades, para uma 

conscientização e mudanças de atitudes de professores, na utilização desses 

materiais, constata-se que  

 

Desse modo, o professor de classe comum não deverá alterar o 
desenvolvimento dos conteúdos estabelecidos pela escola, nem precisará 
alterar fundamentalmente seus procedimentos pelo fato de ter um aluno com 
deficiência visual entre os demais. É evidente que um ensino da Matemática 
calcado apenas em exposições teóricas, sem experiência concreta e 
significativa, em que falte a participação direta do aluno por insuficiência de 
recursos didáticos adequados, tenderá a desenvolver em qualquer educando 
uma atitude desfavorável à assimilação e compreensão do conteúdo 
desenvolvido. (COSTA e BECHARA, 1982, p.45 apud Machado, 2004,p.16) 

 

A compreensão de que uma mudança de atitude na prática docente, para uma 

tentativa de inclusão no ensino de matemática para jovens com deficiência visual 

requer determinação e força de vontade por parte do professor que se inclua nesse 

perfil, pois a formação acadêmica não lhe proporcionou tal conhecimento para 

aplicação de formas diferenciadas de ensino. Logo, os que preferem a mudança 

necessitam entender quais são as possibilidades do ensino de matemática para esse 

público. Daí, surgem algumas indagações a respeito de tais possibilidades. Quais 

recursos didáticos são esses que valorizam as potencialidades de aprendizagem 

desses alunos? A sua aplicação a conteúdos abordados em sala de aula facilita a 

compreensão e entendimento dos mesmos pelo seu manuseio? Entender melhor e 

com mais propriedade esses materiais faz-se necessário para alcançar a mudança 

para a educação matemática de modo inclusivo.  

 

2.2.1 Possibilidades do Ensino de Matemática para o Aluno Deficiente Visual  

 

Antes mesmo de falar a respeito das diversas alternativas existentes no meio 

educacional, que contribuem para o processo de ensino-aprendizagem do aluno 

deficiente visual, será importante compreendermos essa característica fisiológica que 

o distingue das demais pessoas sem desmerecê-los por falta de tal sentido.  

 

2.2.1.1 Compreendendo o aluno deficiente visual nas suas características e suas 

potencialidades para aprender matemática 
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Quem nunca se deparou com uma situação em que uma pessoa deficiente 

visual precisou de ajuda para atravessar uma rua movimentada em um centro de uma 

cidade? À primeira vista, vem em nós a sensação de querer ajudá-lo nessa travessia, 

para que nada de ruim aconteça com esse cidadão. Por outro lado, possa ser que 

ninguém queira se importar com tal situação narrada acima, ou seja, deixando-o 

atravessar sozinho aquela via. É preferível que alguém, pelo menos, pergunte àquela 

pessoa se aceita uma ajuda para a travessia, pois esse gesto de solidariedade 

constitui uma atitude de cooperação.  

Coloquemo-nos, agora, na situação em que um aluno, com essas 

características fisiológicas, tenha que conviver cotidianamente em um ambiente 

comum aos outros sujeitos na escola. Há aqueles que irão julgá-lo como incapaz ou 

os verá com “sentimento de compaixão e dó” (Ferronato, 2002, p.34), não acreditando 

no que ele é capaz de realizar. Na tentativa de mudança, em relação à atitude 

preconceituosa, é interessante refletirmos um pouco sobre os deficientes visuais. 

 

para que essa situação se amenize a partir do momento em que nos 
permitimos conviver com essas pessoas, pois o convívio pode esclarecer 
muitas das nossas dúvidas, além de nos fazer perceber que a cegueira não 
condena a pessoa ao isolamento social. O fato de o deficiente visual ter uma 
restrição sensorial não o torna melhor ou pior que as outras pessoas, só o faz 
diferente, uma diferença não merecedora de julgamentos nem 
discriminações. (Ferronato, 2002, p.35) 
 

Proporcionar um ambiente de acolhimento na escola, por parte dos 

professores, dos alunos e dos demais que a compõem, será interessante no sentido 

de que o aluno cego tenha uma relação mais confiante, mais amigável com os outros 

tanto no aspecto afetivo-emocional quanto no social, podendo compartilhar de suas 

experiências, mostrando-lhes as qualidades ali presentes.  

O professor de matemática, para estabelecer uma relação de confiança com 

esses jovens, deve se aproximar dos mesmos e compreender ou tentar entender 

como os tais envolvidos aprendem matemática, quais dúvidas eles carregam da 

disciplina e traçar um plano de ação para inseri-los no contexto do assunto. Essa 

relação é possível sim, mas requer do profissional competência e sensibilidade para 

agir de tal modo, pois enxerga neles uma possibilidade de superação e sucesso 

pessoal. Como podemos apreciar no trabalho de Silva (2011, p.23) que  
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Os professores, ao se depararem em suas salas de aulas com alunos cegos, 
não devem ver neles pessoas com limitações, e que terão muitas dificuldades 
no aprendizado, mas vê-las como pessoas que podem aprender através do 
estímulo de outras potencialidades, potencialidades estas que suprirão a falta 
daquela que está ausente, a visão.  
 

O ser humano não pediu para vir ao mundo sem o sentido da visão, tendo que 

desde cedo aprender a conviver com essa lacuna. E, logo compreende que a 

superação de limites pessoais se torna a atividade número um da sua vida. Cabe ao 

docente compreender esse avanço individual que cada aluno desenvolveu ao longo 

desses anos, assim como alguns aspectos de sua deficiência, para não estagnar esse 

processo formativo. Portanto, valendo-se o professor do entendimento da deficiência 

visual, Guedes (2016, p.15) nos informa que  

 

Temos por deficiência visual como sendo a perda total ou parcial, congênita 
ou adquirida, da visão. O nível de acuidade visual pode variar, e isso é que 
determina dois grupos de deficiência, a cegueira e a baixa visão ou visão 
subnormal. A cegueira é denominada quando há perda total da visão ou 
pouquíssima capacidade de enxergar, o que leva a pessoa a necessitar do 
Sistema Braille como meio de leitura e escrita. A baixa visão, ou visão 
subnormal, caracteriza-se pelo comprometimento do funcionamento visual 
dos olhos, mesmo após tratamento ou correção. As pessoas com baixa visão 
podem ler textos impressos ampliados ou com uso de recursos óticos 
especiais. 
 

Desse modo, dada a compreensão da deficiência visual por parte do docente, 

cabe a ele a responsabilidade de desenvolver alternativas pedagógicas que ajudem 

os alunos com deficiência visual no tocante às suas dificuldades de aprendizagem 

pela ausência de tal sentido (Silva, 2011).  

Logo, em relação à importância de se criar meios que possibilitem o acesso ao 

ensino e aprendizagem, compreende-se que em Batista (2005, apud Santos, Ventura 

& Cesar, p.1, apud Silva, 2011, p.23) “Para os cegos é importante criar condições para 

que os obstáculos devido à falta de visão possam ser diminuídos, criando 

oportunidades de acesso e participação nos processos de ensino e aprendizagem”.  

Ainda em relação às situações dos professores de proporcionarem 

oportunidades de aprendizagem a esses alunos, em Guedes (2016, p.19)  

 

Portanto, enquanto professores, devemos criar instrumentos e oportunidades 
para que os alunos deficientes visuais possam interagir tanto com a 
sociedade tanto com o meio em que o cerca, ou seja, devemos ser 
mediadores de situações significativas, onde eles possam desenvolver a 
capacidade de interagir com o mundo por meio da intervenção e construírem 
seus próprios conceitos. 
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É importante esse desenvolvimento para os estudantes lidarem com as 

questões do cotidiano, criando meios alternativos de se comunicar com quem esteja 

por perto, ou com os objetos que estejam a sua volta. Mas, isso só ocorre se o 

estudante deficiente visual já tenha se deparado, em sua vivência, com algo 

semelhante. Além do mais, nessa vivência ele pode melhorar as habilidades 

educacionais, anteriormente estudadas, contribuindo para isso a presença de um 

mediador.  

A respeito desse mediador, ou seja, da mediação, termo de um princípio da 

obra de Vygotsky, entendemos através de Guedes (2016, p.18) que 

 

Mediação é o princípio fundamental da teoria histórico-cultural desenvolvida 
por Vygotsky, a marca da consciência humana. Segundo o pesquisador, 
nosso contato com o mundo (no aspecto físico e social) é indireto e ocorre 
mediado por instrumentos e signos. 

 

E, em Martins, esse princípio é entendido como  

 

Mediação é a intervenção de um elemento intermediário em relação, a qual 
passa a ser intermediada por esse elemento. A mediação pode ser 
estabelecida pela lembrança de situações vividas anteriormente ou ainda por 
intermédio de outra pessoa. (MARTINS, 2013, p.32) 
 

Para um aproveitamento melhor dos assuntos estudados, não basta o 

educando desenvolver sozinho suas habilidades de aprendizado, mas é reconhecível 

a presença de um terceiro elemento que irá conduzi-lo, dando as pistas necessárias, 

para uma efetiva assimilação dos conteúdos.  

 

2.2.1.2 Compreendendo as alternativas didáticas no ensino de matemática para o 

aluno deficiente visual 

 

Como mencionado anteriormente, torna-se um desafio para o professor de 

matemática, que não teve um conhecimento prévio de ferramentas de auxílio didático, 

o ensino de certos conteúdos a alunos deficientes visuais. E, para os demais alunos 

da sala, essa matéria já não é tão bem aceita por essas pessoas, quanto mais para os 

que não tem o sentido da visão. Diante do que foi exposto a pouco, compreende-se 

em Araújo, Gonçalves e Pinheiro (2016) que o ensino de conteúdos matemáticos a 

alunos deficientes visuais torna-se uma atividade complexa para o professor, devido 
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ao fato da disciplina carregar uma “imagem” de umas das mais difíceis atribuídas pelos 

alunos que não possuem deficiência, sendo assim, essa reputação amedronta os 

educandos cegos. 

Mais uma dificuldade, no que se refere a “imagem” que a disciplina tem de ser 

vista como uma das mais difíceis, a ser enfrentada pelo docente, que enxerga nesse 

público, pessoas com capacidades de melhorar suas perspectivas futuras, no que 

tange à busca de autonomia como cidadãos conscientes. Por isso, não será a falta da 

visão que dificultará o trabalho do professor, como aponta Silva (2011, p.29). 

 

Quando se trata de ministrar aulas de matemática para alunos portadores de 
deficiência visual, a ausência da visão torna-se um fator complicador no 
processo de ensino-aprendizagem, e o professor passa a ter o papel 
fundamental de fazer com que a ausência deste sentido tão importante no 
aprendizado não resulte na privação do conhecimento para estes alunos. 

 

O caminho para a mudança serão a persistência, o querer fazer a todo custo e 

direito, quando se tem um objetivo a ser alcançado.  O profissional da educação 

dedicado a aderir a esse objetivo não ver, ou não se deixa amedrontar, com 

obstáculos. A busca por alternativas diferenciadas para o ensino desses sujeitos é 

constante, visando ofertar para os mesmos uma melhor qualidade na educação.  

O professor, tendo consciência de que os obstáculos proporcionados pela falta 

da visão em relação ao ensino de matemática, impossibilita o uso de recursos visuais 

nas suas aulas, faz com que esse entendimento o provoque a buscar meios 

diferenciados de ensino, que auxiliem na aprendizagem desses jovens estudantes, 

mas que esses novos recursos sejam trabalhados através de outros sentidos. Assim, 

as mãos são de fundamental importância para o uso de materiais manipuláveis no 

auxílio ao ensino de matemática (Silva, 2011). 

Conforme podemos verificar, a necessidade do desenvolvimento do sentido do 

tato, das mãos, para a autonomia dos alunos deficientes visuais em Rönnback, 2003 

e Santos e Cesar, 2007 apud Santos, Ventura & Cesar, p.2 apud Silva (2011, p.30), 

indicam que  

 

Para os alunos cegos, o desenvolvimento do sentido do tacto é outro aspecto 
significativo do desenvolvimento da sua autonomia. Este sentido permite-lhes 
explorar, também a nível individual, a realidade que os rodeia e que está ao 
alcance das mãos. Um dos aspectos que potencia o desenvolvimento deste 
sentido nas aulas de matemática é o uso de materiais manipulativos.  



34  

No que se refere ao sentir, ao explorar, ao estudar, para o discente cego, o 

meio que o cerca, são as mãos que o ajudam a compreender tanto a realidade à sua 

volta quanto os conteúdos matemáticos estudados com auxílio de instrumentos. 

Guedes (2016, p.21) mostra-nos  

 

Como perda da visão não limita os deficientes visuais de sentir e presenciar 
as formas geométricas que os cercam, pois, a partir do toque, esses alunos 
podem visualizar toda a beleza do mundo geométrico em sua volta. O que 
parecia então vazio e sem forma, com um simples toque ganha forma e vida 
na mente desses alunos, possibilitando-os, assim, acompanhar os 
conteúdos. 

 

O professor dedicado a querer fazer o diferente para o ensino de matemática 

aos alunos deficientes visuais, no sentido de dar oportunidade de conhecer os 

assuntos de forma envolvente com a realidade, tem a missão de proporcionar-lhes 

uma forma de ensino que possibilite um aprendizado mais coerente. Antes, saber se 

comunicar com esses alunos é de suma importância, pois além do sentido da audição 

como alternativa de diálogo entre ambas as partes, “conhecer a forma de linguagem 

escrita dos cegos, a grafia Braille” (Silva, 2011, p.25) favorecerá um diálogo mais 

pessoal e individual, podendo assim esses jovens se expressar de forma mais direta 

com o profissional experiente, sem a necessidade de se exporem ao público da sala. 

E, para outro discente participante do processo do ensino, esse código facilita sua 

abordagem com os assuntos no preparo de material de exercícios, de conteúdos 

prévios a serem estudados, na preparação antecipada e entrega a esses discentes 

para estudo em casa, valorizando e estimulando sua autonomia intelectual.  

Dada a importância do professor em conhecer o Braile como contribuição do 

processo inclusivo para garantir aos alunos a continuidade dos seus estudos para a 

formação matemática (Moura, 2015), compreende-se que  

 

Os professores das classes regulares dificilmente sabem como utilizá-lo, 
talvez porque não vejam nele um instrumento de grande importância. Isso 
dificulta muito o aprendizado do aluno cego, uma vez que ele não tem a 
possibilidade de fazer anotações segundo o seu código de escrita, depende 
sempre da sua boa memória para poder abstrair o que está sendo passado. 
Também pode ocorrer de o professor não entender o que ele escreveu, 
justamente por não conhecer o Braille, e em conseqüência direta possíveis 
dúvidas podem ficar sem resposta.(Ferronato, 2002, p.39). 
 

  A respeito do Braille, cabe neste momento, entender brevemente quem o criou 

e como funciona esse sistema de escrita desenvolvido para as pessoas cegas. De 
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acordo com Silva (2011), o método de escrita que hoje facilita o acesso das pessoas 

deficientes visuais às informações diversas, Braille, foi criado em 1825, na França, por 

Louis Braille, cujo nome foi herdado, e aqui no Brasil seu uso inicial deu-se por volta 

do ano de 1854, data da criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, vigorando 

na sua forma original até os 1940, tendo em seguida que sofrer reformulações e 

adaptações para adequação à Língua Portuguesa.  

Em relação a sua caracterização, sua dinâmica e construção do uso dessa 

linguagem, é interessante destacar que 

 

A escrita Braille é bastante eficaz e facilita muito a vida de milhões de cegos 
do mundo inteiro, é formada por 6 pontos que formam 63 combinações, e 
constituem desde o alfabeto, pontuações, números, sinais matemáticos enfim 
tudo que pode ser escrito em tinta pode ser escrito em Braille. Sua leitura é 
feita da esquerda para direita, pode ser feita com uma ou as duas mãos, 
quando adquire prática a pessoa cega lê com a mesma rapidez que uma 
pessoa vidente. (Silva, 2010, p.22) 

 

Mediante exposição do Braille, peça fundamental no auxílio da aprendizagem 

dos estudantes cegos, e da sua importância, cabe uma reflexão a respeito da 

utilização de outros meios para melhoria do ensino para com esses alunos. Quais 

ferramentas estão à disposição ao auxílio do professor quando ele se depara com 

uma situação de interagir com um aluno portador das características abordadas nesse 

estudo, em sua sala de aula? Ele se movimentará para fazer algo diferenciado para o 

ensino desse jovem ou não buscará tais alternativas que possibilitem uma 

aprendizagem significativa? Caso esse agente do processo do ensino abrace a causa 

em prol de tais estudantes, é necessária uma compreensão de tais ferramentas, para 

quando na oportunidade adequada, ele não tenha tanta dificuldade de manuseá-las. 

Então, falaremos brevemente sobre quais são esses materiais auxiliadores do 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

2.2.1.3 Recursos didáticos facilitadores da aprendizagem ao aluno cego: Multiplano 

como recurso viável ao processo de ensino-aprendizagem  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) garante no seu artigo 

59, que o ensino voltado para educandos com deficiência, em especifico aquele com 

deficiência visual, seja efetivado mediante utilização de instrumentos pedagógicos 

para lhe assegurarem um melhor desempenho nos estudos. Dentre esses recursos 
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didáticos, temos os manipulativos que são de suma importância para o auxílio da 

aprendizagem tanto de alunos cegos quanto dos alunos ditos normais.   

A respeito desses recursos didáticos, Grandi (2012, s/p) aponta que  

 

Os recursos didáticos são considerados todos os materiais que podem ser 
utilizados como auxílio no processo de ensino e aprendizagem, eles servem 
de interface mediadora para facilitar na relação entre professor, aluno e 
conteúdo.    
 

Como podemos observar, ensinar a um aluno deficiente visual sem optar por 

um instrumento que facilite sua aprendizagem é negar a ele um direito garantido na 

lei. Conhecer alguns desses instrumentos, para no momento certo introduzi-lo sob a 

ótica de algum conteúdo, fazendo a ponte entre ambos, contribuirá significativamente 

para a aprendizagem dos alunos deficiente visuais. Dentre a variedade de 

instrumentos disponíveis para ajudar na compreensão de certos conteúdos 

matemáticos, Grandi (2012) cita alguns, a exemplo dos sólidos geométricos, jogos de 

encaixe, dominó de textura e numerais, material dourado, ábaco, soroban e outros 

mais. Todos esses citados têm seu papel fundamental para a superação das 

dificuldades encontradas no ensino.  

Ainda em relação aos materiais didáticos que podem ser utilizados pelo 

professor para se trabalhar conteúdos diversos, a fim de facilitar o aprendizado dos 

alunos deficientes visuais, nos PCN, para a Educação Especial, encontramos algumas 

orientações importantes nessa direção a ser explorada pelo docente, tais como  

 

•  máquina braille, reglete, sorobã, bengala longa, livro falado etc.; 
• material didático e de avaliação em tipo ampliado para os alunos com baixa 
visão e em braille e relevo para os cegos; 
• materiais de ensino-aprendizagem de uso comum: pranchas ou presilhas 
para não deslizar o papel, lupas, computador com sintetizador de vozes e 
periféricos adaptados etc.;(PCN, 1998, p.44) 

 

 

Diante da variedade de recursos didáticos manipulativos disponíveis ao objetivo 

de ensino de conteúdos matemáticos proposto para tais alunos cegos, destacamos 

um que seja possível de contribuir para a inclusão de tais sujeitos, em se tratando de 

inserção dos mesmos em sala regulares diminuindo o percurso entre o conteúdo e 

suas dúvidas diante de assuntos tidos como abstratos impossíveis de serem 

aprendidos por eles (Ceolin, Machado e Nehring, 2009). Tal recurso que auxilia nesse 
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sentido é o denominado de Multiplano, que tem Rubem Ferronato como precursor 

dessa ferramenta, o qual o define: 

 

O material concreto denominado Multiplano consiste, basicamente, em uma 
placa perfurada de linhas e colunas perpendiculares, onde os furos são 
eqüidistantes. O tamanho da placa e a distância entre os furos pode variar 
consoante a necessidade. Nos furos podem ser encaixados rebites, os quais 
possibilitam a realização de diversas atividades matemáticas, das simples às 
complexas.(Ferronato, 2002, p.58-59) 

 

O kit multiplano (ver figura 1 abaixo) é composto por outras peças, além dos 

pinos que apresentam identificação dos números em Braille, como também elásticos 

para ajudar na confecção dos eixos cartesianos, segmentos de retas para 

representação das funções, uma placa circular para estudo do círculo trigonométrico 

entre outros recursos disponíveis (Ferronato, 2002). 

 

              Figura 1: Kit Multiplano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: http://multiplano.com.br/produto/kit-multiplano/ 

 

 O interessante é que o professor não fica limitado ao trabalho desse material 

apenas aos alunos cegos, mas ele pode também planejar atividades para alunos em 

geral, como aponta o próprio inventor  

 
Dessa forma, dentro de uma mesma classe os mesmos conteúdos 
matemáticos podem ser trabalhados com a turma toda, sem diferenciações e 
através dos mesmos métodos e procedimentos, pois o que vai propiciar ao 
aluno cego a leitura dos pinos é o toque de suas mãos na superfície dos 
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mesmos e ao aluno vidente bastará a visualização dos algarismos de que ele 
necessita. (Ferronato, 2002, p.59) 

 

E, em se tratando das possibilidades de trabalhar conteúdos matemáticos com 

auxílio dessa ferramenta, temos um leque de oportunidades bastando apenas 

comprometimento e boa vontade em querer aplicá-la aos assuntos tais como 

operações fundamentais, estudo da tabuada, equações, funções de diversos tipos, 

geometria plana e adaptações para a espacial, gráficos estatísticos entre outros 

(Ceolin, Machado e Nehring, 2009). 

Dentre os assuntos significativos para os alunos que estão começando a 

estudar as relações de dependência e independência entre valores, destacamos as 

funções, em específico a do primeiro grau, pois o estudo desse conceito de função 

tem importância social pois ajuda a entender fenômenos do cotidiano das pessoas, 

em interação com outras áreas do saber, podendo assim ter um melhor controle do 

fato em estudo através de gráficos, leitura e interpretação de tabelas (PCNEM, 1998).  

No que diz respeito aos meios que o aluno deficiente visual tem disponível para 

o estudo desse conceito, frisamos que  

 
Cabe, portanto, ao ensino de Matemática garantir que o aluno adquira certa 
flexibilidade para lidar com o conceito de função em situações diversas e, 
nesse sentido, através de uma variedade de situações problema de 
Matemática e de outras áreas, o aluno pode ser incentivado a buscar a 
solução, ajustando seus conhecimentos sobre funções para construir um 
modelo para interpretação e investigação em Matemática. (PCNEM,1998, 
p.44-MAT) 
 

Dessa forma, como aponta os PCN, o professor deve buscar alternativas para 

efetivar a assimilação do conteúdo para com esses alunos, e como já tratado no 

capítulo, o multiplano vem como ferramenta auxiliar e complementar do estudo de 

função, além de ser “o mediador entre o que o professor explica e como o aluno 

aprende, possibilitando a ambas as partes satisfação e incentivo” (Ferronato, 2002, 

p.62).  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 Neste capítulo, descreveremos qual o tipo de pesquisa foi desenvolvido, 

segundo a natureza dos dados colhidos, bem como relataremos o local de aplicação 

do trabalho e, por fim, os sujeitos participantes.  

 

3.1 Tipo de pesquisa, o local e os sujeitos participantes 

 

Tendo como foco avaliar a atuação dos estudantes deficientes visuais em 

situações-problema com a utilização do multiplano, para verificar o modo como eles 

reagiram a tal perspectiva, “tentando compreender se por meio desses materiais os 

alunos conseguiram assimilar o que eles já tinham aprendido na teoria com a prática, 

fazendo com que eles pudessem sentir os materiais e identificar as características” 

(Guedes, p.24, 2016) do estudo de Função do 1° grau, é que a pesquisa tem por 

natureza a perspectiva qualitativa pois, nesta abordagem  

 

objetiva aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda – ações 
dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou contexto social 
–, interpretando-os segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que 
participam da situação, sem se preocupar com representatividade numérica, 
generalizações estatísticas e relações lineares de causa e efeito. Assim 
sendo, temos os seguintes elementos fundamentais em um processo de 
investigação: 1) a interação entre o objeto de estudo e pesquisador; 2) o 
registro de dados ou informações coletadas; 3) a interpretação/ explicação do 
pesquisador. (Guerra, p.11, 2014). 
 

Logo, Segundo Oliveira (2008, p. 30) apud Guedes (2016, p.24): 

 

As contribuições desse tipo de investigação estão presentes na sua 
capacidade de compreensão dos fenômenos relacionados à escola, uma vez 
que retrata toda a riqueza do dia a dia escolar. Assim, os estudos qualitativos 
são importantes por proporcionar a real relação entre teoria e prática, 
oferecendo ferramentas eficazes para a interpretação das questões 
educacionais. 

 

Portanto, diante do cenário escolar em que os alunos investigados estão 

situados, em relação aos conflitos existentes no que diz respeito à inclusão, optamos 

por uma pesquisa de cunho participativa, por parte do pesquisador para coleta dos 

dados, pois, de acordo com Gil (2002, p. 56)  

 
a pesquisa participante mostra-se bastante comprometida com a 
minimização da relação entre dirigentes e dirigidos e por essa razão tem-se 
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voltado sobretudo para a investigação junto a grupos desfavorecidos, tais 
como os constituídos por operários, camponeses, índios etc.(GIL, p.56, 2002)  

 

Na perspectiva da contribuição para a formação desses jovens, e uma 

interação mais próxima entre pesquisador e pesquisados (Gil, 2002), (Jezine) em 

relação à pesquisa participativa afirma que esse tipo “propõe-se a efetivar a 

participação da população no processo de geração de conhecimento, que é 

considerado um processo formativo”. Assim, essa pesquisa visa não apenas coletar 

dados para interpretação da realidade dos envolvidos, mas contribuir de alguma forma 

para a formação desses sujeitos, seja no aspecto escolar quanto no social.  

A intenção em realizar tal pesquisa se deu ao fato de ser docente de 

matemática na Escola participante da pesquisa, além das inquietações em relação a 

real compreensão dos alunos em relação aos conteúdos matemáticos, ou seja, se os 

educandos cegos tinham de fato a percepção dos assuntos, e o grau de dificuldade 

para eles, que vieram de outras escolas que nem sempre possuíam materiais 

manipuláveis para auxiliar nas questões matemáticas, sendo essa uma disciplina tão 

abstrata.  

Nesse sentido, a pesquisa foi realizada em uma Escola Estadual de Ensino 

Médio, no dia 13 de novembro de 2017, na sala de Atendimento ao Estudante 

Especial, na cidade de João Pessoa, Paraíba. Atualmente, essa escola atende aos 

alunos deficientes visuais que ingressam no ensino médio. Participaram da atividade 

quatro alunos de um quantitativo de cinco matriculados atualmente na escola, em que 

três estão no primeiro ano, e um do segundo ano.  

 

3.2 O desenvolvimento da Proposta de Trabalho  

 

Em consonância com os objetivos propostos nesse estudo monográfico, 

relataremos o desenvolver da atividade que foi planejada para essa finalidade.  

Primeiramente, buscamos um tema para estudo com tais alunos mencionados 

anteriormente. Tal tema foi o estudo da função de 1º grau, devido ao fato de eles já 

estarem familiarizados com o assunto, pois estudaram esse tópico em algum bimestre 

anterior, valendo-se disso para uma reavaliação pós- estudo da função com o 

multiplano.  

Foi planejada uma aula, mediante confecção de um plano de aula (apêndice I), 

com os objetivos geral e específicos a serem atingidos ao final do trabalho, com auxílio 
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e utilização de um questionário (apêndice III) com questões fechadas e, dadas as 

respostas aos itens 2,4 e 6), também questões abertas para inferir respostas pessoais 

para melhor organização e interpretação dos resultados.  

No primeiro momento da aula, obedecendo aos procedimentos metodológicos 

do plano, foi feita uma sondagem para saber o quanto eles tinham conhecimento, ou 

relembravam, o assunto de função do 1º grau. Diante das respostas, foi possível trazer 

à tona uma situação-problema, contida na lista de atividades (apêndice II), organizada 

a ser debatida entre eles, como uma problemática inicial, e também como atividade 

do plano de curso (apêndice I).  

Tratada essa situação-problema junto com os alunos participantes, iniciou-se 

um pequeno debate a respeito das alternativas de se estudar funções, tendo como 

público alvo alunos com característica física igual à que eles possuem, ou seja, a 

perda da visão. Em seguida, obedecendo à sequência do plano de aula, foi comentado 

a respeito do material pedagógico chamado multiplano, e o que eles sabiam a respeito 

de tal material. As respostas foram as mais diversas e alguns tinham conhecimento 

do kit pedagógico, mas foram poucas as vezes que foi utilizado com eles por 

professores em outros momentos didáticos.  

Propusemos fazer a apresentação do kit, de modo breve, para eles se 

familiarizarem com as peças, entregando a cada aluno uma placa do multiplano (figura 

2). Após esse primeiro contato, foi proposto que eles fizessem, respeitando o modo 

que eles entediam o plano cartesiano, a construção do plano na placa. Em seguida, 

após cada um deles já terem feito seus planos, foi feito um rodízio com essas placas 

para que eles conhecessem, através do tato, as outras construções dos colegas 

(figura 3). 

Figura 2: Apresentação do Kit Multiplano aos participantes da pesquisa 

 

 

 

  

 

 

                                          Fonte: Acervo pessoal 



42  

                  Figura 3: Construção do Plano Cartesiano com auxílio do Multiplano  

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Acervo pessoal    

 

  Assim que eles conheceram os planos produzidos pelos outros colegas, foram 

informados de que esses planos produzidos não representavam o plano cartesiano 

para o estudo de funções. Daí, foram orientados novamente a construírem outros 

planos cartesianos, mas com o acompanhamento do professor. Agora, após essa 

nova construção, o resultado e a compreensão da atividade foi bem-sucedida por 

todos, tendo eles compreendido o eixo cartesiano (figura 4).  

 

Figura 4: Reconstrução do Plano Cartesiano com o auxílio do Multiplano 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Acervo pessoal 
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De posse dos eixos cartesianos reconstruídos, e tendo os alunos assimilado o 

processo dessa construção, partimos para a ideia da função de 1º grau, com o auxílio 

da situação-problema do início da aula. Discutimos os aspectos relacionados à função 

e suas características básicas, a exemplo da inclinação do gráfico, do crescimento e 

decrescimento em consonância com o valor do coeficiente angular, identificação dos 

quadrantes e dos pontos nesses ambientes, além da relação de dependência e 

independência das variáveis em estudos. Todos esses aspectos estudados foram 

feitos com auxílio e construção da função em estudo com o multiplano. Um registro 

deste momento está na figura 5 abaixo.  

 

      Figura 5: Construção do gráfico da Função de 1º grau com auxílio do Multiplano 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Por fim, propusemos que, de forma independente, tais alunos resolvessem a 

segunda situação-problema da lista de atividades envolvendo o cálculo do valor 

atribuído ao valor da variável 𝑥, dado o valor assumido pela variável dependente 𝑦. 

Além dessa, finalizamos o estudo com uma última questão que pedia a eles que 

dissessem, a partir da lei de formação da questão, se a função era crescente ou 

decrescente. 
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Desse modo, encerramos a parte do trabalho que remetia à aplicação do plano 

de aula e, por consequência, iremos dar continuidade desse estudo com a análise dos 

dados colhidos e a discursão de tais resultados no tópico seguinte.  

 

3.3 Análise dos dados e discussão dos resultados alcançados com a pesquisa 

 

Para melhor organização dos dados coletados na pesquisa para fazer suas 

análises e interpretação, organizamos as perguntas e as respectivas respostas dos 

participantes em uma tabela, pois, segundo Marconi (2008, p.140) “os dados 

obtidos[...] são transferidos para as tabelas a fim de serem observados e submetidos 

à análise”. Tal planilha está representada a seguir: 

 

     Tabela 1: Questionário com respostas dos participantes  

 
      Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como mencionado anteriormente, obedecendo ao percurso estabelecido no 

plano de aula, foi proposto que os alunos preparassem, do modo que eles entendiam, 

um eixo cartesiano para em seguida começarmos a abordar o assunto de função de 

1º grau. Representaram o eixo no multiplano de formas diversas, mas nenhuma 

correspondeu com o esperado, pois eles já haviam estudado tal assunto.  

Em correspondência com a pergunta número um do questionário (lembrando 

que eles responderam ao questionário ao fim da atividade, em que as questões foram 
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narradas para melhor compreensão e entendimento), observa-se que três dos alunos 

responderam ‘sim’ à pergunta, alegando esses que em algum momento não 

estudaram a ideia de função com auxílio do multiplano. A respeito do participante um, 

que respondeu ‘não’, alegando que já havia estudado com o multiplano, deixaremos 

para as próximas questões para fazermos uma análise mais completa de sua 

resposta, pois, seguindo o percurso das questões, a segunda também remetia a uma 

reposta de cunho ‘sim’ ou ‘não’, mas agora só podendo responder aquele que, na 

questão anterior, respondeu sim. 

 Dois dos anteriores, que já haviam respondido ‘sim’, também responderam 

positivamente a esta pergunta, alegando que sentiam dificuldade em entender alguns 

aspectos do gráfico dessa função. E agora, junto com o participante um, que 

respondeu não, também o participante três respondeu negativo a essa alternativa. A 

terceira questão vem em consequência as duas primeiras, em que eles tinham que 

argumentar alguma das dificuldades enfrentadas no estudo. Tivemos respostas 

significativas, pois eles conseguiram se expressar e dizer o que dificultava o 

aprendizado de tal conteúdo. As repostas foram transcritas conforme o que cada 

participante respondeu: 

 

Participante (R3.1): “Um pouco de prática” 

Participante (R3.2): “a construção” 

Participante (R3.3): Não respondeu. 

Participante (R3.4): “a intender  s pontos do gráfico” 

 

Conforme foi dito a pouco, o participante 1 assinalou ‘não’ as duas primeiras 

alternativas, mas argumentou que sentiu dificuldade em entender alguns aspectos do 

estudo de função com o multiplano. Analisamos esse participante 1, em relação as 

perguntas 1 e 2, como que não entendeu a leitura a tais perguntas. Aos demais, 

observamos que, antes do estudo com o multiplano, existia alguma dificuldade em 

compreender certas características do estudo de função de 1º grau.  

Cabe aqui salientar que, com as respostas desses garotos, vale a pena o 

professor, que tem alunos nessas condições em suas salas de aulas, proporcionar 

dinâmicas diferenciadas para incluí-los no estudo em pauta, possibilitando um 

aprendizado mais coerente com suas realidades de vida. Pois um pouco de vontade 
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em querer fazer o trabalho acontecer, para com esses jovens, estará contribuindo para 

o crescimento intelectual e autônomo de tais sujeitos na sociedade.  

As respostas aos itens 4, 6 e 7 remetem ao momento após compreensão e 

aplicação da atividade proposta na lista (apêndice II) com o auxílio do multiplano para 

a realização de tais tarefas. Como podemos observar na tabela acima, três dos 

participantes disseram ‘sim’ concordando que, após estudo com a manipulação do 

material didático em exposição, superaram as dificuldades apresentadas no item 3, 

nesse caso em resposta ao item 4.  Com exceção do participante 1, que respondeu 

‘não’, e também não apresentou justificativa para a questão 5, a qual pedia justificativa 

para tal resposta. Entende-se essa resposta como mal entendimento da leitura feita 

pelo aplicador do trabalho ao aluno.  

Deixemos de lado os comentários à questão 5, pois ela remetia ao argumento 

da resposta a questão 4 ter sido ‘não’, caso notado no participante 1, que não justificou 

sua resposta. Prosseguindo com as análises às respostas das perguntas do 

questionário, o item 6 indagava aos alunos se o multiplano é uma ferramenta 

interessante para se trabalhar com outros conteúdos matemáticos com o seu auxílio, 

para entender certos conceitos. As respostas a esse item foram todas ‘sim’. Logo, 

todos os participantes alegaram que o multiplano é interessante no apoio ao estudo 

de outros conteúdos matemáticos. Prova disso é que eles responderam ao argumento 

a questão 6 relacionando diversos assuntos que poderiam ser estudados com o apoio 

do multiplano. Vale ressaltar que as respostas referentes ao item 7 foram transcritas 

de acordo com a resposta de cada participante. 

 

Participante (R7.1): “dezenhos e etc” 

Participante (R7.2): “ augebra” 

Participante (R7.3): “multiplicação, função divisão”. 

Participante (R7.4): “potencia” 

 

Como podemos notar nessas respostas, os alunos sentem necessidades de 

materiais pedagógicos, no que diz respeito ao aprendizado de conteúdos 

matemáticos. Mais do que isso, eles precisam de profissionais, não necessariamente 

capacitados vindos das universidades, mas daqueles que enxergam nesses jovens 

futuros profissionais atuando em diversas áreas. Para tornar mais coesa e coerente o 

papel da inclusão que ainda não abrange todos os setores da sociedade. O professor 
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que se identifica com essa causa, de melhorar a inclusão educacional para esses 

alunos, não deve ter receio de mudar sua realidade de ensino, ele estará aprendendo 

muito mais em companhia desses jovens e agregando valor a sua vida profissional. 

Assim, Guedes (2016, p.33) reforça essa ideia afirmando que “Cabe aos professores 

procurarem materiais manipuláveis para que faça com que isso dê certo e proporcione 

uma melhor aprendizagem para seus alunos”. 

Não restam dúvidas de que a aplicação do multiplano ao ensino de função afim 

foi bem-sucedida. Pelas respostas dos alunos tem-se um direcionamento para outros 

temas e abordagens com a utilização desse material pedagógico. Basta que nós, 

enquanto educadores e formadores de pessoas críticas para atuarem de modo 

exemplar na sociedade, façamos a nossa parte na busca de alternativas para 

compreensão e solução de outros tópicos relacionados ao ensino de matemática para 

melhorar e facilitar o aprendizado dessa matéria de estudo para as pessoas com 

alguma deficiência ou para os alunos de um modo geral.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O multiplano enquanto ferramenta didática para o auxílio no ensino-

aprendizagem de alunos deficientes visuais para conteúdos matemáticos, em 

específicos os de função, correspondeu de forma eficiente com as expectativas 

propostas nesse trabalho. Esse material contribuiu significativamente para a inclusão 

dos alunos deficientes visuais para as aulas de matemática.  

Fortalece o vínculo entre professor e alunos, que na maioria das vezes não tem 

esse contato mais direto entre ambos. Mas, a partir do momento em que o professor 

se envolve com a causa da inclusão e busca a mudança para o ensino, em que isso 

significa a procura por meios mais eficazes e condizentes com cada realidade em sala 

de aula, o elo fica mais estreito para o aprendizado e consequentemente temos um 

melhor aproveitamento e melhoria da qualidade do ensino. 

Ficou claro no decorrer dessa pesquisa que também não são fáceis as 

tentativas para firmar o tema da inclusão. Muitas são as dificuldades encontradas 

pelos caminhos para se chegar a um resultado satisfatório e concreto no que tange a 

educação de pessoas com deficiências. As políticas afirmam em suas leis, mas as 

aplicações na maioria das vezes são fracas, sem muitos resultados. Tem-se que 

pressionar até o fim para que sejam cumpridas as leis e ofertadas as vagas.  Se for 

por vontade própria a sua aplicação, infelizmente serão poucos os que se sentirão 

motivados a praticá-las. Mas acreditamos na mudança e na esperança por dias 

melhores, no sonho por uma escola mais digna e acolhedora, pois são elas que nos 

alimentam por uma realidade diferente para a educação dos nossos jovens.   

Muitas foram as dificuldades para confeccionar, aplicar e apresentar este 

trabalho. Não muito diferente do sonho por uma educação de qualidade. Mas a 

persistência em acreditar que um dia seria possível vê-lo pronto foi o mesmo em que 

depositei quando me senti na obrigação de fazer algo diferente para alunos deficientes 

visuais nas minhas aulas para aprender a matemática como qualquer outro aluno dito 

normal. Os resultados para ambos os casos foram os melhores dentro de cada 

possibilidade de execução.   
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 APÊNDICE I: PLANO DE AULA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

DISCENTE: TIAGO SOUZA LIMA 

ORIENTADOR: ANTÔNIO SALES DA SILVA 

 

PLANO DE AULA 

Instituição: E.E.E.M. Profa. Olivina Olívia Carneiro da Cunha 

Série: 1o e 2o Anos – Ensino Médio 

Professor: Tiago Souza Lima 

Disciplina: Matemática  

Procedência: Alunos com deficiência visual  

 

1. Objetivo geral  

- Compreender, através da aplicação do recurso didático Multiplano, as características 

básicas da Função de 1o grau (Afim), em relação aspectos gráficos e numéricos.  

1.1 Objetivos específicos 

- Identificar o gráfico da função afim; 

- Interpretar o gráfico da função afim em relação às variáveis em estudo; 

- Identificar se a função é crescente ou decrescente mediante análise gráfica; 

- Identificar a posição da raiz (ou o zero) da função afim mediante análise gráfica, e, 

se possível, fazer o cálculo para achá-la; 

- Identificar a ordenada do ponto em que o gráfico da função intercepta o eixo y, 

mediante análise gráfica.  

 

2. Conteúdos 

- Estudo da Função de 1o grau (Afim) por meio de análise do gráfico. 

 

3. Recurso Didático 

-  Livro adotado pela escola; 

- Material Pedagógico (Kit Multiplano) 
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4. Procedimento Metodológico 

I - Fazer a apresentação do kit pedagógico Multiplano, com suas peças, 

salientando a sua importância para o auxílio do ensino-aprendizagem de conteúdos 

matemáticos a alunos com deficiência visual. 

II - Em seguida, preparar, junto com os alunos, alguns kits para montagem da 

função de 1o grau. Após a preparação do material, expor, através de uma situação-

problema, a função afim e suas características.  

III – Preparar, junto com os alunos participantes, o plano cartesiano, com o 

auxílio do multiplano, e fazer a montagem do gráfico para estudá-lo. 

IV - Explicar quando que a função é crescente ou decrescente, dada a lei de 

formação da função, relacionando ao coeficiente da variável ‘x’, e a consequência 

desse valor no gráfico.  

V - Mediante situação-problema colocada em questão, e com seu gráfico já 

construído pelos alunos, induzi-los a identificar os pontos de interseção do gráfico da 

função com os eixos do plano cartesiano. Explicar que esses pontos localizados pelos 

alunos são, respectivamente, os valores para a raiz e o valor da função que intercepta 

o eixo ‘y’.  

VI - Calcular o zero da função afim sabendo que o valor assumido por y, que é 

a variável dependente, é igual a zero, e os valores assumidos por x são os 

independentes. 

 

5. Avaliação 

- A avaliação da atividade será realizada em todo o percurso do trabalho, de caráter 

diagnóstico e, consequentemente, formativo.  

- Ao fim desse processo de montagem e exposição da função com o multiplano, 

trabalhado com os alunos envolvidos, será exposta outra situação-problema para sua 

resolução de modo independente, sendo feita sua leitura e construção do gráfico por 

parte do professor. Em seguida, fazer as indagações pertinentes aos objetivos 

expostos neste plano (por exemplo, se a função é crescente; se consegue identificar 

o valor em que intercepta o eixo y; se consegue calcular o zero da função, atribuindo 

a y o valor zero). 
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APÊNDICE II: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - QUESTIONÁRIO 

DISCENTE: TIAGO SOUZA LIMA 

ORIENTADOR: ANTÔNIO SALES DA SILVA 

 

1. Você já havia estudado função do 1o grau sem o uso do multiplano? 

(   ) Sim     (   ) Não 

2. Se a resposta à pergunta anterior tiver sido ‘sim’, diga se sentiu alguma dificuldade 

para compreender propriedades do gráfico dessa função?  

(   ) Sim     (   ) Não  

3. Se a resposta à pergunta anterior tiver sido ‘sim’, cite algumas das dificuldades 

encontradas. 

4. Agora, após ter estudado função afim com o multiplano, você acha que superou 

aquelas dificuldades?  

(   ) Sim     (   ) Não 

5. Se a resposta à pergunta anterior tiver sido ‘não’, você consegue identificar 

possíveis causas para não ter alcançado o resultado esperado? 

 6. Se a resposta à pergunta 4 tiver sido ‘sim’, você imagina que o multiplano poderia 

ser adequado para o ensino-aprendizagem de outros conteúdos matemáticos? 

(   ) Sim     (   ) Não 

7. Se a resposta à pergunta anterior tiver sido ‘sim’, dê exemplos de tais conteúdos.   
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APÊNDICE III: LISTA DE ATIVIDADE  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DISCENTE: TIAGO SOUZA LIMA 

ORIENTADOR: ANTÔNIO SALES DA SILVA 

 

Atividades a serem desenvolvidas com os alunos deficientes visuais 

1. Situação-problema: Geralmente o valor cobrado pelas corridas de táxi é composto 

de uma parte fixa, conhecida como bandeirada, e de outra parte correspondente à 

quantidade de quilômetros percorridos. Supondo que em uma cidade a bandeirada 

custe R$ 5,00 e o quilômetro percorrido R$ 2,00, é possível escrever uma fórmula que 

permita calcular o valor a ser pago por uma corrida em função da quantidade de 

quilômetros percorridos. Caso o passageiro pegue um táxi nessas condições e 

percorra 10 quilômetros, quanto em dinheiro ele irá pagar por essa corrida?  

2. Situação-problema: Um técnico eletricista atende em domicílio, cobrando R$ 30,00 

pela visita mais R$ 20,00 pela hora trabalhada. Qual deve ser a quantidade de horas 

trabalhadas para que o valor cobrado por esse eletricista seja menor ou igual a R$ 

80,00? 

3. Identifique, a partir das leis de formação a seguir, se as funções afins são 

crescentes ou decrescentes.  

a) 𝑓(𝑥) = 8,3 –  2,9𝑥      b) 𝑔(𝑥) =  2𝑥 –  8     c) ℎ(𝑥) =  5𝑥 

 

 

 

 

Referência: BALESTRI, Rodrigo. Matemática: interação e tecnologia. 2ed. São Paulo: 

Leya,2016. Vol.1, p. 68-82 




