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RESUMO
Apresentamos nesse artigo uma parte de nossa pesquisa de doutorado, em andamento, na
qual mostraremos algumas dificuldades de alunos deficientes visuais com as
representações matemáticas. A representação dos objetos matemáticos é um ponto
crítico para alunos que não contam com o recurso visual. Algumas práticas usadas para
facilitar o aprendizado de alunos videntes não ajudam e podem atrapalhar o de um aluno
com deficiência visual. Abordamos as dificuldades enfrentadas por esses alunos em sala
de aula comum, ao mesmo tempo em que reforçamos a importância dessa convivência
para o desenvolvimento de todos os alunos. Enfatizamos as dificuldades enfrentadas por
eles com a aprendizagem de números fracionários. O foco principal é mostrar que as
representações matemáticas da escrita a tinta nem sempre são iguais às representações
da escrita em Braille e o fato de o professor não conhecer essas diferenças pode causar
problemas de aprendizagem para alunos deficientes visuais. Destacamos a importância
da interação entre o professor de matemática e o professor especialista, da sala de
recursos, para o aprendizado dos conceitos matemáticos pelo aluno deficiente visual e,
ainda, a importância da abordagem desse assunto em cursos de formação de professores,
para que estes estejam preparados para lidar com situações de inclusão em sala de aula.
Palavras chave: Deficientes visuais, representações matemáticas, frações, obstáculos.

INTRODUÇÃO
Segundo Araújo (2011), os profissionais da educação precisam assumir uma
postura acadêmico-científica que leve à reinvenção da educação; esse modelo de escola
consolidado no século XIX tem, agora também, de dar conta de demandas e
necessidades de uma sociedade democrática, inclusiva, permeada por diferenças e
pautada no conhecimento inter, multi e transdisciplinar, como o que vivemos neste
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início do século XXI. Sendo assim, nosso desafio, como professores, é encontrar meios
de garantir qualidade a esse ensino democratizado.
Observando a rotina de uma escola estadual, na qual alunos deficientes visuais
frequentam as salas de aula comuns, pudemos constatar as dificuldades de professores
ao enfrentar situações para as quais não foram formados, e de alunos deficientes visuais
que precisam se superar para aprender, muitas vezes, sem condições apropriadas. Dessas
observações surgiu nosso interesse pelo estudo das dificuldades com as representações
matemáticas, enfrentadas por esses professores e alunos, e a vontade de contribuir para a
melhoria das condições de ensino e aprendizagem dos deficientes visuais.

PROBLEMÁTICA
Sabemos que os problemas enfrentados por deficientes visuais na escola não se
restringem à matemática, mas, alguns deles, são agravados por características específicas
desta disciplina. Nosso objetivo é identificar procedimentos utilizados na sala de aula
que podem causar problemas de aprendizagem em alunos deficientes visuais e verificar
como minimizar esses problemas. Assim, temos a seguinte questão a responder: Como a
prática do professor, na sala de aula, pode diminuir as dificuldades dos alunos
deficientes visuais com as representações matemáticas na aprendizagem de números
fracionários?
Essa é a nossa questão inicial, mas, como segundo Bachelard (1996), o homem
movido pelo espírito científico deseja saber para melhor questionar, provavelmente, no
decorrer desse trabalho, teremos novas questões a serem respondidas.
JUSTIFICATIVA
Santos (2010) destaca que a adoção dos princípios da educação inclusiva
pressupõe também:
grandes mudanças no papel do professor e nas práticas que este
desenvolve, dentro e fora das aulas, nomeadamente no que se refere à
forma como encara o currículo. É necessário que o professor deixe de ser
um executor, um simples aplicador de um currículo, tornando-se um
construtor de currículos, adaptados a cada aluno, através da forma como
são operacionalizados, ou seja, das tarefas escolhidas, das formas de
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gestão dos espaços e da organização do trabalho (individual, em dupla,
em grupos), passando pelas formas de avaliação previstas e pelo contrato
didático estabelecido. (SANTOS, 2010, p. 116)

Nesse sentido para Fernandes (2008), a educação não segregadora passa a ser a
força motriz que propulsiona as mudanças destinadas a garantir a integração física,
social e funcional dos portadores de necessidades especiais não só nas escolas, mas na
sociedade. A autora destaca que, nas escolas, os defensores da integração educativa
associam os benefícios oferecidos aos alunos com necessidades educacionais especiais
com a socialização, a atitude de solidariedade e respeito que poderia ser aprendida pelos
seus colegas, sendo este um dos objetivos da educação.
Na escola em que trabalhamos há uma sala de recursos com uma professora
especialista que faz a transcrição das atividades para o Braille e auxilia os professores
no trabalho com os alunos deficientes visuais. Essa escola é a única na cidade de Santo
André, SP, que possui uma sala de recursos para deficientes visuais, inclusive com livros
e cadernos do aluno em Braille.
Na sala de aula, o que o professor escreve na lousa é ditado para o aluno
deficiente visual, pelo próprio professor ou por um colega de classe, e ele escreve em
uma máquina de escrever em Braille. Na matemática, esta situação pode gerar alguns
problemas, pois se o professor escreve na lousa 2

x+1

, um aluno dita: “dois elevado a x

mais um” e o deficiente visual escreve 2 x + 1. O professor não percebe, porque não
entende o Braille, mas na correção, ao perguntar para o aluno qual seu resultado constata
que é diferente do que ele esperava. Sem poder identificar o erro do aluno pede que ele
corrija. Geralmente, um colega lhe ditará a solução, não do exercício que ele tem em seu
caderno, mas sim do exercício que está na lousa. Desta forma, o aluno não entende
porque errou e o professor não entende a dúvida do aluno. Esse é apenas um exemplo,
mas, na matemática, temos muitos outros casos que geram problemas semelhantes.
O livro em Braille ajuda a evitar este tipo de situação, pois os exercícios já estão
escritos na forma correta, mas, ainda assim, não resolve todos os problemas porque
muitos são transcritos integralmente para o Braille, sem adaptação o que resulta em
gráficos e ilustrações de difícil entendimento para o deficiente visual.
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A constatação desses problemas nos faz pensar no que poderia ser feito para
solucionar ou, pelo menos, amenizar esses problemas.
Algumas representações matemáticas diferem da escrita a tinta para a escrita em
Braille, um bom exemplo desta situação são as frações. Existem várias formas para um
professor introduzir números fracionários para seus alunos, mas, em qualquer uma delas
é inevitável a definição de numerador e denominador, sendo comum o professor falar:
“o número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador”. Essa frase tão
comum pode ser um problema quando temos alunos deficientes visuais em sala de aula,
porque a representação de fração na escrita a tinta é diferente da representação de fração
em Braille. Por exemplo, a representação de dois terços na escrita a tinta é

2
, sendo
3

dois o numerador (na parte superior) e 3 o denominador (na parte inferior), mas há
várias formas de representar uma fração em Braille, em algumas delas os números estão
no mesmo nível, e quando estão em níveis diferentes o número que fica rebaixado é o
numerador e o que fica acima é o denominador. Portanto a fala do professor, citada
acima, pode causar um problema grave para o aluno deficiente visual e dificultar sua
aprendizagem. Muitos professores de matemática não conhecem as diferenças entre as
representações da escrita à tinta e da escrita em Braille, por isso não percebem quando
estão criando esse tipo de problema para o aluno e nem como resolvê-lo. Assim, é
urgente estudos das representações matemáticas em Braille e suas interferências no
processo de ensino e aprendizagem de números fracionários.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Inicialmente, pretendemos basear nosso trabalho nos fundamentos da Teoria dos
Registros de Representação Semiótica segundo Raymond Duval entendendo que a
aprendizagem de conceitos matemáticos se dá por meio da conversão de pelo menos
dois registros.
Apoiaremo-nos também na noção de obstáculo, pois de acordo com Almouloud
(2007), Brousseau considera que os conhecimentos construídos pelos alunos geralmente
são locais e podem, eventualmente, constituir fontes de dificuldades e ou erros, na
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ocasião da aprendizagem de novos conhecimentos. Brousseau (apud ALMOULOUD,
2007) define obstáculos didáticos como aqueles que parecem depender apenas de uma
escolha ou de um projeto do sistema educativo, eles nascem, geralmente, da escolha de
estratégias de ensino que permitem a construção, no momento da aprendizagem, de
conhecimentos errôneos ou incompletos que se revelarão mais tarde como obstáculo ao
desenvolvimento da conceituação. Portanto, pretendemos analisar até que ponto uma
abordagem equivocada (por problemas gerados pelas representações matemáticas) pode
tornar-se um obstáculo para o aluno deficiente visual.
Segundo Duval (apud ALMOULOUD, 2007), um registro de representação é um
sistema semiótico que tem as funções cognitivas fundamentais no funcionamento
cognitivo consciente. Para o autor, falar de registros de representação é colocar em jogo
o problema da aprendizagem e dar ao professor um meio que pode ajudá-lo a facilitar a
compreensão da matemática.
Utilizaremos, ainda, a abordagem vygotskiana do ensino e aprendizagem.
Segundo Almouloud (2007), a organização conceitual das análises realizadas pelos
autores soviéticos apoia-se em uma concepção do desenvolvimento da criança na qual o
social e a atividade ocupam lugar de destaque. O social constitui a fonte do
desenvolvimento conceitual da criança e caracteriza a organização da atividade comum e
da aprendizagem do aluno. O desenvolvimento da criança aparece, ao mesmo tempo,
como resultado de sua imersão num ambiente cultural e como sendo o processo de
apropriação desse ambiente. Hoje, com a política educacional inclusiva, o deficiente
visual está integrado na escola comum, participando com os demais alunos de todas as
atividades compatíveis com as suas condições pessoais, portanto, essa socialização tem
uma influência maior no seu desenvolvimento.

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Faremos uma pesquisa qualitativa que, segundo Bogdan e Biklen (1982), define-se
de acordo com cinco características básicas:


tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu
principal instrumento;
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os dados coletados são predominantemente descritivos;



a preocupação com o processo é maior do que com o produto;



o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção
especial do pesquisador;



a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.

A coleta de dados dar-se-á por meio de questionários e entrevistas com alunos,
professores e professores especialistas, que trabalham nas salas de recursos, a fim de
identificar dificuldades dos alunos e analisar as práticas dos professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como estamos no início da pesquisa apontaremos nossas considerações com base
no levantamento teórico sobre o tema.
Podemos observar que nos últimos anos a sociedade tem se preocupado com
assuntos que, anteriormente, eram deixados para segundo plano. Os problemas
ambientais e a acessibilidade de pessoas com deficiências são tópicos importantes na
definição de projetos arquitetônicos, políticas públicas e também na educação. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) determina que a educação
especial deva ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e deve assegurar
a esses educandos currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações
específicos para atender às suas necessidades. Seguindo nessa direção, reforçamos a
importância de uma investigação a respeito das dificuldades de deficientes visuais com
representações matemáticas e as possíveis ações dos professores para minimizá-las.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) considerar a
diversidade entre os educandos nas instituições escolares requer medidas de
flexibilização e dinamização do currículo para atender, efetivamente, as necessidades
educacionais especiais dos que apresentam deficiências ou condições outras que venham
a diferenciar a demanda de determinados alunos com relação aos demais. O documento
ressalta que essas condições exigem a atenção da comunidade escolar para viabilizar a
todos os alunos, indiscriminadamente, o acesso à aprendizagem, ao conhecimento e ao
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conjunto de experiências curriculares disponibilizadas ao ambiente educacional, a
despeito de necessidades diferenciadas que possam apresentar.
Segundo Xavier (apud MANTOAN, 2006) a construção da competência do
professor para responder com qualidade às necessidades educacionais especiais de seus
alunos em uma escola inclusiva, pela mediação e ética, responde à necessidade social e
histórica de superação de práticas pedagógicas que discriminam, segregam e excluem, e,
ao mesmo tempo, configura, na ação educativa, o vetor de transformação social para a
equidade, a solidariedade e a cidadania.
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