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O cego seguirá sendo cego, e o surdo, seguirá sendo surdo, mas 

deixarão de ser deficientes, porque a deficiência é um conceito 

social (...). A cegueira em si não faz a criança deficiente, não é 

um defeito, uma deficiência, uma carência, uma enfermidade. 

Chega a ser só em certas condições sociais de existência do 

cego. É um signo da diferença entre a sua conduta e a conduta 

dos outros. A educação social vencerá a deficiência 

(VYGOTSKI, 1997, p. 82). 
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RESUMO 

 

Este estudo propõe o examine da elaboração de estratégias de ensino adaptadas para a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos por um aluno cego. Como referencial teórico 

foram utilizados os conceitos de Mediação, Zona de Desenvolvimento Proximal e 

Compensação Social, que foram propostos por Vygotsky e que estão relacionados com 

o processo de ensino e aprendizagem em matemática para alunos cegos com a utilização 

de materiais manipulativos como mediadores desse processo. O principal objetivo dessa 

pesquisa foi verificar em uma situação concreta a utilização das barras adaptadas do 

material manipulativo de Cuisinaire para um aluno cego no processo de ensino e 

aprendizagem das operações de adição e subtração. Esse material manipulativo é uma 

adaptação das Barras de Cuisinaire, no qual as cores originais foram substituídas por 

texturas. Outras modificações, como, por exemplo, o aumento do tamanho das barras 

desse material também foram realizadas. Nesse contexto, uma pesquisa qualitativa foi 

conduzida por meio de um estudo de caso, com um participante de sete anos, com 

cegueira congênita, que vivencia as primeiras experiências escolares. Esse participante 

teve o acompanhamento da professora-pesquisadora em parceria com a sua professora 

de apoio que, em conjunto, possibilitaram a realização das atividades curriculares 

matemáticas que foram elaboradas para facilitar a apropriação dos conceitos de número, 

quantidade, ordem, capacidade, adição, subtração e multiplicação. Os dados foram 

coletados por meio da realização de entrevistas semiestruturadas e de nove sessões de, 

aproximadamente, duas horas cada, que continham atividades curriculares propostas no 

registro documental desse estudo, que foram registradas por meio de filmagens para 

posterior transcrição. As observações foram anotadas no diário de campo da professora-

pesquisadora. Da análise dos dados emergiram três categorias: 1) Análise da Adaptação 

Física do Material Manipulativo de Cuisinaire, 2) Processo de Mediação Didática e 3) 

As Barras Adaptadas do Material Manipulativo de Cuisinaire como uma Metodologia 

Inovadora e as respectivas subcategorias, que foram determinantes na interpretação dos 

resultados obtidos nesse estudo.  A interpretação dos resultados obtidos com a análise 

dos dados mostrou que as barras adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire 

podem ser consideradas como instrumentos mediadores na realização das atividades 

propostas em sala de aula, pois possibilitou a aprendizagem dos conteúdos matemáticos 

relacionados com as operações de adição, subtração e multiplicação pelo participante 

desse estudo. Essa análise também mostrou a importância da utilização de outros 
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materiais auxiliares, como, por exemplo, as caixas para guardar e organizar as barras 

adaptadas e o tabuleiro para o seu manuseio. Como a população desse estudo é formada 

por apenas um participante, a generalização dos resultados não é possível, contudo, de 

acordo com os resultados obtidos infere-se que uma contribuição importante dessas 

barras adaptadas foi auxiliar o participante desse estudo no desenvolvimento de seu 

raciocínio multiplicativo por meio da manipulação dessas barras mesmo que esse 

conceito não fosse de seu conhecimento. Além desses conceitos de adição, subtração e 

multiplicação, a utilização dessas barras também contribuiu para que esse participante 

pudesse compreender os conceitos de crescente e decrescente, antecessor e sucessor e 

quantidade e capacidade. Ao final da condução dessa pesquisa foi elaborado um produto 

educacional no formato de um caderno de sugestões cujo objetivo é auxiliar os 

professores que lecionam para alunos cegos em suas turmas regulares, bem como os 

demais profissionais interessados nesse tópico, por meio da elaboração de atividades 

curriculares matemáticas relacionadas com as operações de adição, subtração e 

multiplicação com a utilização das barras adaptadas do material manipulativo de 

Cuisinaire.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Aluno Cego, Barras Adaptadas de Cuisenaire, 

Mediação, Material Manipulativo, Estudo de Caso. 
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ABSTRACT 

 

This study examines the elaboration of teaching strategies adapted to the learning of 

mathematical content by a blind student. The theoretical framework used was the 

concept of mediation proposed by Vygotsky regarding the teaching and learning of 

mathematics for blind students by using manipulative materials as mediators in this 

process. This research examined the use of adapted rods of Cuisinaire manipulative 

materials for blind students using concrete manipulatives. This material is a modified 

variation of Cuisinaire Rods, in which the original colors were replaced with textures, as 

well as other modifications regarding to the increased size of the rods. In this context, a 

case study was conducted with a seven-year-old participant with congenital blindness 

who is beginning his first school experience. This researcher-teacher in partnership with 

the support-teacher monitored the participant, so that together they developed 

mathematics curricular activities designed to enable the appropriation of concepts such 

as number, quantity, order, capacity, addition, subtraction and multiplication. Data were 

collected by conducting semi-structured interviews of nine sessions of approximately 

two hours each, which contained the activities proposed in the documental record of this 

study. Were recorded by video. These activities were designed to promote the use of the 

Cuisinaire Adapted Rods by the participant of this study with teacher support. In this 

context, three categories emerged, 1. Analysis of Physics Adaptation of the 

Manipulative material of Cuisinaire; 2. Mediation Process and 3. The Use of Cuisinaire 

Adapted Rods as an innovative methodology. Within these three contexts, a number of 

sub-categories developed were decisive in the results of this study. Because the 

manipulatives made learning of mathematical content possible, especially in regard to 

the operations of addition, subtraction, and multiplication performed by the participant 

in this study. The interpretation of the results obtained from the analysis of the data 

showed that the Cuisinaire adapted rods are satisfactory in carrying out the proposed 

activities in the classroom. As the population of this study consists of only one 

participant, the generalizability of the results is not possible; however, according to the 

results obtained in this study, it is possible to infer that a major contribution of the 

adapted materials assisted the participant in this study in the development of his 

multiplicative reasoning by manipulating these adapted rods. In addition to the concepts 

of addition, subtraction and multiplication, the use of the adapted rods for the 

participant in this study, contributed to the understanding of the concepts of increasing 
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and decreasing, predecessor and successor, quantity and capacity. This research enabled 

the researcher-teacher to elaborate an educational product in the form of a suggestion 

book aimed towards helping teachers who teach blind students in their regular classes, 

through the development of mathematics related curricular activities in relation to the 

operations of addition, subtraction, and multiplication with the use of the adapted rods 

of the manipulative material of Cuisinaire. 

 

Keywords: Mathematics Education, Blind Student, Cuisinaire Adapted Rods, 

Mediation, Manipulative Materials, Case Study. 
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INTRODUÇÃO 

CAMINHANDO RUMO À PROBLEMÁTICA DO ESTUDO: O 

DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS DE 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
 

A afinidade da professora-pesquisadora
1
 com a Matemática começou em sua 

infância, antes de seu ingresso no ensino fundamental, pois se sentia fascinada pelos 

números e pela exatidão dos resultados que apresentavam. Assim, a professora-

pesquisadora sempre teve muita facilidade com essa disciplina, sendo frequentemente 

escolhida como monitora dos demais alunos, pois tinha prazer em ensinar aos colegas. 

Nesse direcionamento, a professora-pesquisadora incentivava os alunos que monitorava 

para que tivessem uma sensação prazerosa ao solucionar um desafio matemático 

proposto em sala de aula. Então, este motivo sempre a direcionou para o estudo da 

Matemática, pois tendo: 

(...) experimentado prazer no estudo da Matemática, o aluno não a 

esquecerá facilmente e haverá, então, uma boa probabilidade de que 

ela se torne alguma coisa mais: um hobby, um instrumento 

profissional, a própria profissão ou uma grande ambição (POLYA, 

1995, p. V). 

 

Durante esta fase de sua vida, a professora-pesquisadora não se imaginava como 

professora de Matemática, pois almejava tornar-se engenheira, tendo chegado, 

inclusive, a cursar seis períodos de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), curso no qual ingressou em 1998. Porém, as lembranças das 

aulas de Matemática, da aprendizagem de conteúdos nos Ensinos Fundamental e Médio 

e da organização exemplar do quadro negro pelo professor da disciplina, sempre a 

acompanharam. 

Durante os três anos em que cursou Engenharia, a professora-pesquisadora 

sentia um vazio e uma lacuna em sua formação, que somente conseguiu entender 

quando, em conversa com um professor da faculdade em que estudava, foi incentivada e 

encorajada para cursar a disciplina História da Matemática na UFMG. Logo, descobriu 

que sentia falta de diálogos entre os colegas e os professores. Nesse sentido, precisava 

                                                 
1
Nessa pesquisa, a professora-pesquisadora assumiu a realidade escolar como um objeto de pesquisa, de 

reflexão e de análise, constituindo-se em um movimento contra-hegemônico, frente ao processo de 

desprofissionalização dos professores e de instrumentalização da sua prática (NÓVOA, 1992). 
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de um ambiente de aprendizagem no qual os participantes desse processo educacional 

não se vissem apenas como concorrentes, mas sim como parceiros de caminhada. 

Então, a professora-pesquisadora percebeu que essa abordagem pedagógica 

estava desvinculada do curso de Engenharia e resolveu participar novamente do 

vestibular para o Curso de Licenciatura em Matemática da UFMG, ingressando nesse 

curso em 2002. O convívio com os participantes dessa licenciatura proporcionou o 

início de amizades importantes que a auxiliaram e a apoiaram durante esse período de 

transição, pois encontrou histórias de vida semelhantes. Por outro lado, os seus 

familiares não entendiam como a professora-pesquisadora poderia exercer a profissão 

docente ao invés de tornar-se engenheira. 

Durante a graduação, a professora-pesquisadora trabalhou com a professora 

Samira Zaidan, da Faculdade de Educação da UFMG em um projeto desenvolvido em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que tinha por objetivo auxiliar 

os professores dos ciclos iniciais com o ensino de conteúdos de geometria para os seus 

alunos. 

Posteriormente, após se graduar, tornou-se monitora dos cursos de Geometria, 

que eram oferecidos para os professores do 3° ciclo da Rede Municipal da cidade de 

Belo Horizonte. Nesse período, durante e após a finalização da graduação, a professora-

pesquisadora também participou do grupo de pesquisa intitulado Programa de 

Docência (ProDoc), que era oferecido pela Faculdade de Educação (FaE) da UFMG. 

Assim, após a graduação, a professora-pesquisadora foi aprovada no concurso 

para professora substituta de Matemática do Centro Pedagógico da UFMG, no qual 

lecionou, principalmente, para as turmas de 4° ano do Ensino Fundamental. 

Concomitantemente, também foi aprovada no programa de Especialização em 

Geometria que foi oferecido pelo Departamento de Matemática da UFMG. 

Em 2006, o contrato da professora-pesquisadora como professora substituta no 

Centro Pedagógico expirou, sendo que nesse ano terminou a pós-graduação em 

Geometria. Após este período, a professora-pesquisadora lecionou aulas particulares e 

cuidou de seu filho pequeno que tinha 1 ano de idade e frequentava a escola maternal no 

período da tarde. 

Em 2011, a professora-pesquisadora terminou um curso a distância denominado 

Políticas Públicas em Gênero e Raça pela UFMG. Durante o segundo semestre de 

2013, cursou uma disciplina isolada no programa de pós-graduação lato-sensu da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) denominado Políticas Educacionais no Brasil. 
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Nesse mesmo período, ingressou no Curso de Licenciatura em Pedagogia a distância 

oferecido pela Universidade Paulista (UNIP), no polo de Muriaé, no estado de Minas 

Gerais. 

Posteriormente, a professora-pesquisadora retomou o seu caminho como 

professora e educadora, mas também visava a possibilidade de ingressar no mestrado 

para trabalhar com a acessibilidade social e educacional, pois essa abordagem 

possibilitaria o estudo da alfabetização matemática para alunos com deficiência visual. 

Dessa maneira, se preparou para participar do processo seletivo do Mestrado 

Profissional em Educação Matemática da UFOP, pois em seu ponto de vista este 

programa poderia proporcionar os conhecimentos necessários para que pudesse 

concretizar esse sonho. 

Nesse direcionamento, o trabalho com a acessibilidade poderia fornecer as 

ferramentas necessárias para que a professora-pesquisadora pudesse auxiliar os 

professores no atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, 

principalmente, as visuais. Assim, o seu interesse por esse tema teve início quando 

estava cursando o curso de Engenharia, pois participou de um grupo de pesquisa 

denominado Projeto de Extensão Paraplégico/Mecânica (Paramec). O principal 

objetivo desse grupo era auxiliar o desenvolvimento da acessibilidade motora, do 

deslocamento e da educação de alunos deficientes físicos por meio da elaboração de 

atividades com a utilização de tecnologias que possibilitassem esse acesso. 

Sendo assim, de acordo com o ponto de vista da professora-pesquisadora, a 

garantia da acessibilidade para os alunos com necessidades especiais é um tema 

fascinante, pois o atendimento especializado tem como objetivo adaptar recursos 

pedagógicos, que possam contribuir para a plena participação desses alunos nas 

atividades curriculares propostas em sala de aula. 

Contudo, essas atividades devem atender as necessidades específicas desses 

alunos para complementar o desenvolvimento de sua autonomia dentro e fora da escola 

(BRASIL, 2007). Então, é importante investigar como ocorre a apropriação do 

conhecimento matemático pelos alunos com este tipo de deficiência, bem como que tipo 

de ação pedagógica pode ser desencadeado em sala de aula pelos professores para 

auxiliá-los na aquisição do conhecimento matemático. 

Dessa maneira, é importante a adoção de uma proposta pedagógica inovadora 

que possa atender as necessidades e as diferenças desses alunos nas salas de aula. 

Porém, para que essa abordagem seja implantada e implementada adequadamente existe 
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a necessidade de que os professores abandonem os pressupostos do ensino transmissivo 

para procurarem metodologias inovadoras que contribuam com a aprendizagem dos 

alunos com necessidades especiais (MANTOAN, 2003). Nesse sentido, na opinião da 

professora-pesquisadora, esta é uma questão importante para ser investigada pelos 

professores e educadores em seu trabalho docente em sala de aula. 

Por outro lado, o fato de que a matemática é percebida, pela maioria dos alunos 

sem deficiência visual, como uma disciplina difícil (DUVAL, 2003), aguçou a 

curiosidade da professora-pesquisadora, que ficou instigada para verificar como os 

alunos com baixa ou nenhuma visão aprendem os conteúdos matemáticos. Esse fato 

tornou-se preocupante quando se verifica que nas escolas existe uma lacuna de 

profissionais licenciados nas disciplinas curriculares, que estejam preparados para o 

acolhimento e o desenvolvimento de um trabalho pedagógico diferenciado com alunos 

com deficiências (SMITH e ALLMAN, 2010; VITALIANO, 2007), como, por 

exemplo, a visual. 

Nesse sentido, a formação profissional é importante para o desenvolvimento de 

ações educacionais nas escolas das redes públicas de ensino, pois a qualificação docente 

é necessária para assegurar que os professores estejam aptos para elaborar e implantar 

propostas e práticas de ensino que possam atender às especificidades dos alunos, 

principalmente, aqueles com algum tipo de deficiência física ou intelectual 

(MANTOAN, PRIETO e ARANTES, 2006). 

Esse contexto possibilitou que, nas últimas décadas, houvesse uma discussão 

sobre as políticas públicas de inclusão relacionadas com a acessibilidade educacional. 

Porém, é preciso questionar como essas políticas proporcionam ações que garantam a 

acessibilidade de alunos com necessidades especiais, principalmente, daqueles com 

deficiência visual. Assim, garantir a acessibilidade não significa apenas construir 

rampas ou inserir os alunos deficientes em uma sala de aula regular, mas garantir-lhes o 

direito à qualidade de vida, à educação e ao trabalho (VENTURA, CÉSAR e SANTOS, 

2010). 

Apesar de que esse estudo não esteja relacionado com a investigação da 

formação inicial e continuada de professores de alunos com deficiências, existe a 

necessidade de garantir aos professores o preparo e o apoio adequado para que possam 

realizar um trabalho pedagógico que disponibilize os direitos de acesso ao 

conhecimento e ao aprendizado dos alunos em situação regular e de inclusão conforme 

as disposições da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). Assim, a partir da 
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promulgação dessa declaração em 1994, a educação de alunos com deficiência visual 

foi enquadrada, internacionalmente, nos princípios da Educação Inclusiva, nos países 

que assinaram a Declaração de Salamanca. 

De acordo com o caderno Saberes e Práticas de Inclusão (BRASIL, 2006), a 

Educação Especial está definida nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, 

que regulamentou o acesso e a permanência de alunos com necessidades educacionais 

especiais em classes comuns do ensino regular. Assim, a adequação do currículo por 

meio de um conjunto de ajustes pedagógicos pode favorecer o acesso dos alunos à 

proposta curricular do ensino regular, inclusive de alunos cegos, cabendo aos 

professores propor a realização de atividades em grupo para promover a socialização 

desses alunos com os demais colegas (BRASIL, 2001). 

Nessa perspectiva, é importante ressaltar o fato relacionado com o despreparo 

das escolas para receber alunos com necessidades educacionais especiais, pois existe a 

necessidade de que sejam realizadas alterações na infraestrutura escolar e nos 

fundamentos pedagógicos (LEONARDO, 2008). Isso significa que esses alunos 

necessitam de um espaço adequado para desenvolverem as suas atividades escolares, de 

recursos pedagógicos específicos, de uma adequação e adaptação dos currículos e de 

professores preparados e qualificados (BRASIL, 2007). 

Contudo, apesar de se verificar avanços na legislação, direitos e tecnologias que 

possibilitem à educação para os deficientes, às instalações e aos recursos destinados à 

inclusão, ainda existe a necessidade melhorar o atendimento oferecido à população 

brasileira com necessidades especiais (BRASIL, 2010a). 

De acordo com os resultados do último Censo Demográfico
2
 (BRASIL, 2010b) 

realizado no Brasil em 2010, a população brasileira era de 190.755.799 habitantes. 

Desse total; 45,6 milhões de habitantes possuem deficiências como a visual, a auditiva, 

a motora e mental ou a intelectual, correspondendo a 23,9% da população. Os resultados 

                                                 
2
As informações quanto às pessoas com deficiência na população brasileira ficaram restritas ao 

questionário de amostra, que é aplicado em todas as unidades domiciliares selecionadas para o espaço 

amostral. Assim foi investigada a existência de deficiências destacando‐se a deficiência visual, auditiva, 

física (denominada como motora) e a deficiência mental/intelectual. No questionário, a pergunta realizada 

era se havia dificuldade permanente para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus. Quanto à 

deficiência mental/intelectual, perguntava‐se se havia alguma deficiência mental/intelectual permanente 

que limitasse as atividades habituais, como, por exemplo, trabalhar, ir à escola, brincar. As respostas 

dessas questões para a deficiência visual, auditiva e física foram organizadas nas seguintes categorias: não 

consegue de modo algum, grande dificuldade, alguma dificuldade e nenhuma dificuldade. Para a 

deficiência mental/intelectual apenas sim ou não (BRASIL, 2010b). 
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desse censo também mostrou que a deficiência visual apresentou a maior ocorrência 

com 35,8 milhões de portadores, correspondendo a 18,6% da população. 

É importante destacar que, aproximadamente, 730 mil habitantes são cegos, que 

corresponde a 0,38% da população brasileira. No contexto escolar, em 2010, uma 

população aproximada de 930 mil alunos com necessidades educacionais especiais 

foram matriculados nas escolas brasileiras, sendo que desse total, 82.425 alunos eram 

deficientes visuais
3
 e 8.775 alunos eram cegos (BRASIL, 2010b). 

De acordo com esse contexto, os professores necessitam estar preparados para 

receberem esses alunos para que as modificações necessárias no processo de ensino e 

aprendizagem sejam efetivadas em sala de aula. Dessa maneira, existe a necessidade de 

enfatizar que a evolução no número de matrículas na Educação Especial em escolas 

regulares e especiais tem ampliado no decorrer dos anos, pois de 2001 a 2010 houve um 

acréscimo de 200% na matrícula de alunos com deficiências nas escolas brasileiras. 

Assim, a reflexão sobre esses dados e fatos possibilitaram que a professora-

pesquisadora elaborasse a questão de investigação relacionada com a problemática 

desse projeto de pesquisa: 

Quais são as contribuições que a utilização das barras adaptadas do 

material manipulativo de Cuisenaire pode oferecer para mediar o processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos relacionados com as 

operações de adição e de subtração realizadas por um aluno cego 

matriculado no segundo ano de uma escola pública? 

 

Contudo, com relação ao processo de ensino e aprendizagem em Matemática, o 

tato é um dos sentidos de maior importância para que os alunos com deficiência visual 

possam assimilar os conteúdos matemáticos propostos em sala de aula por meio da 

                                                 
3
Para a deficiência visual, foi investigada se a pessoa tinha dificuldade permanente de enxergar, que foi 

avaliada com o uso de óculos ou lentes de contato, no caso da pessoa utilizá-los. Essa pesquisa censitária 

foi realizada de acordo com a seguinte classificação: a) não consegue de modo algum: para a pessoa que 

declarou ser permanentemente incapaz de enxergar, b) grande dificuldade: para a pessoa que declarou ter 

grande dificuldade permanente de enxergar, ainda que usando óculos ou lentes de contato, c) alguma 

dificuldade: para a pessoa que declarou ter alguma dificuldade permanente de enxergar, ainda que usando 

óculos ou lentes de contato e d) nenhuma dificuldade: para a pessoa que declarou não ter qualquer 

dificuldade permanente de enxergar, ainda que precisando usar óculos ou lentes de contato (BRASIL, 

2010b). 
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utilização de materiais concretos e manipulativos
4
 como, por exemplo, as barras 

adaptadas de Cuisenaire.  

Por outro lado, a elaboração de atividades em Braile e com o auxílio do 

Tangram
5
e do Material Dourado

6
 , dentre outros, também é muito importante para 

auxiliar esse grupo de alunos, bem como aqueles que encontram dificuldades no 

aprendizado de conteúdos matemáticos (VENTURA et al., 2010). Nesse sentido, 

ressalta-se que ler e escrever em Braile são ações importantes para a inserção social dos 

alunos com deficiências visuais no sistema escolar. Então, é importante que os 

professores conheçam e se familiarizem com a escrita Braille para que possam possibilitar 

uma maior troca de conhecimentos e facilitar a interação com os alunos (VENTURA et al., 

2010). 

Ressalta-se também a necessidade da utilização, no ambiente escolar, de 

instrumentos mediadores da aprendizagem, como, por exemplo, os materiais 

manipulativos, que possibilitam o acesso de alunos deficientes visuais ao processo de 

construção do conhecimento matemático por meio da linguagem e/ou da exploração tátil 

(FERNANDES, 2004). Então, devido à ausência total ou parcial desse sentido, no caso o 

visual, a linguagem também desempenha um papel importante para o desenvolvimento 

e para a educação dos alunos cegos (VENTURA et al., 2010), pois pode maximizar o 

aprendizado e ampliar os conhecimentos dos alunos cegos em relação aos conteúdos 

matemáticos para facilitar a sua interação com o ambiente escolar, minimizando as suas 

frustrações (CÉSAR, 2003). 

                                                 
4
Os materiais concretos e manipuláveis são objetos que os alunos podem tocar, sentir, manipular e 

movimentar. Podem ser objetos utilizados para representar abstratamente uma ideia ou que tenham 

aplicação no dia-a-dia (MATOS E SERRAZINA, 1996). Assim, os materiais manipulativos são os 

objetos concretos que quando manipulados ou operados pelos alunos possibilitam oportunidades de 

aprendizagem de conteúdos curriculares (FREITAS, 2004). Porém, muitas vezes, a designação de 

material manipulável é utilizada como sinônimo de material concreto. No entanto, é importante enfatizar 

que nem todos os materiais concretos são manipuláveis, como, por exemplo, o livro de texto é um 

material concreto que não é manipulável (VALE, 1999). 
5
O Tangram é um “jogo milenar, de origem chinesa, composto por sete peças: cinco triângulos - sendo 

dois grandes, um médio e dois pequenos - e duas figuras geométricas: um quadrado e um paralelogramo, 

ambos com área equivalente aos dois triângulos pequenos ou ao médio. É um passatempo do tipo quebra-

cabeça, cujo desafio consiste em organizar, sem sobrepor umas às outras, todas as sete peças de modo 

correspondente a uma figura que serve como modelo ou referência” (MACEDO, PETTY, CARVALHO e 

SOUZA, 2015, p. 14). 
6
O material dourado é um conjunto de 62 peças de madeira ou de EVA (espuma plástica resultante da 

mistura de etil, vinil e acetato) que serve para contextualizar a aprendizagem dos alunos nas operações de 

adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como os conceitos de área e volume. Originalmente, as 

peças eram conhecidas como unidade, dezena, centena e milhar. Atualmente, os educadores chamam as 

de cubinho, barra, placa e cubo. A última nomenclatura (cubo) não corresponde ao seu valor 

representativo, pois se os professores estipularem que um cubinho vale 1, a barra vale 10, a placa terá o 

valor de 100 e o cubo, 1000 (TOLEDO e TOLEDO, 1997). 
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Nesse contexto, uma das características mais marcantes dos alunos com 

deficiências visuais é a possibilidade de manter, mediante a linguagem, uma relação 

com os videntes para o desenvolvimento da compreensão mútua. Assim, para esses 

alunos, a experiência social e a relação com os videntes são importantes, pois a 

linguagem pode auxiliá-los a suprir as dificuldades advindas com a falta de visão 

(VYGOTSKY, 1987). 

Consequentemente, pode ocorrer a superação da deficiência por meio dessa 

compensação social mediante a linguagem. Nesse direcionamento, a linguagem pode ser 

considerada como o meio que possibilita a transposição dos obstáculos da cegueira, pois 

para os alunos com deficiências visuais, a linguagem é uma possibilidade para a 

integração social (VYGOTSKY, 1987). 

Em concordância com o contexto da educação inclusiva, existe a necessidade de 

que os professores entendam as dificuldades decorrentes das deficiências visuais dos 

alunos para que possam elaborar atividades curriculares que tenham como objetivo 

superá-las para transformá-las em potencialidades de aprendizado (CÉSAR, 2003) de 

conteúdos matemáticos.  

Diante do exposto, o primeiro capítulo apresenta a fundamentação teórica para 

essa pesquisa por meio da abordagem dos temas relacionados com a problemática desse 

estudo, que foram discutidos de acordo com as teorias necessárias para a sua condução. 

O segundo capítulo apresenta a metodologia qualitativa de estudo de caso, a 

observação participante e os procedimentos metodológicos que foram utilizados nessa 

pesquisa, bem como os instrumentos de coleta de dados. 

Em sequência, o terceiro capítulo apresenta os dados coletados, as discussões e a 

análise dos dados. 

O quarto capítulo apresenta os dados qualitativos que foram categorizados em 

categorias que foram definidas e elaboradas visando a interpretação das informações 

contidas nos dados. 

O quinto capítulo apresenta a resposta para a problemática de pesquisa, bem 

como as considerações finais desse estudo. 

Finalizando, as referências bibliográficas, os apêndices e os anexos também são 

parte integrante da estrutura dessa dissertação. 
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CAPÍTULO I 

UMA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA O ESTUDO: EM 

BUSCA DE UMA REVISÃO DE LITERATURA INCLUSIVA 
 

Ensinar não é apenas transmitir conhecimentos, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 

Paulo Freire (1996, p. 25) 

 

O principal objetivo deste capítulo foi realizar uma revisão de literatura 

relacionada com a problemática desse estudo. Essa revisão teve por objetivo apresentar 

as principais fundamentações teóricas que foram discutidas nas pesquisas relacionadas 

com o ensino e aprendizagem de matemática para alunos com deficiência visual, bem 

como a utilização das barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire como 

mediadoras desse processo. 

Dessa maneira, o foco dessa revisão de literatura está embasado nos seguintes 

tópicos: 

a) Um Breve Relato da História da Educação Inclusiva no Brasil. 

b) Marcos Legais das Políticas de Inclusão na Educação 

c) Conceituando a Deficiência Visual 

d) Alunos com Deficiência Visual na Escola 

e) Importância dos Materiais Manipulativos 

f) Vygotsky e os Conceitos de Mediação, da Zona de Desenvolvimento 

Proximal e da Compensação Social 

Em seguida, apresenta-se a fundamentação teórica para cada um desses tópicos, de 

acordo com a revisão de literatura relacionada com a problemática desse estudo. 

 

1.1.     Um Breve Relato da História da Educação Inclusiva no Brasil 

 

Um novo paradigma educacional vem sendo construído no Brasil, que está 

relacionado com a conceituação de uma escola aberta, que tem por objetivo acolher as 

diferenças e a pluralidade cultural da população brasileira. 

Esse é um paradigma que vem sendo consolidado pela mídia, pelas organizações 

sociais e por políticas públicas, que tem “levado a busca de uma necessária 
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transformação da escola e das alternativas pedagógicas com o objetivo de promover 

uma educação para todos nas escolas regulares” (FERNANDES e HEALY, 2007, p. 

59). Dessa maneira, em ressonância com esse: 

(...) novo paradigma educativo, a escola deve ser definida como uma 

instituição social que tem por obrigação atender todas as crianças, sem 

exceção. A escola deve ser aberta, pluralista, democrática e de 

qualidade. Portanto, deve manter as suas portas abertas às pessoas 

com necessidades educativas especiais (GOFFREDO, 1999, p. 31). 

 

Assim, nas últimas décadas, tem-se tornado frequente o debate sobre um sistema 

educacional inclusivo, que abranja as esferas política, cultural, social e pedagógica, para 

que se possa manifestar em prol do direito de todos os alunos a uma educação de 

qualidade. 

Contudo, para que se possam compreender quais foram, no Brasil, os caminhos 

seguidos na busca de uma educação inclusiva de todos e para todos os cidadãos, é 

necessário que se elabore um breve histórico dessa jornada. 

Por exemplo, o atendimento às pessoas com deficiência se iniciou na segunda 

metade do século XVIII, na época do segundo Império, quando foram criados o 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant 

(IBC) e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, que atualmente é denominado de 

Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES). 

Nesse mesmo século, foi criado na Bahia, em 1874, o Hospital Juliano Moreira, 

que começou a oferecer assistência médica as pessoas com deficiência intelectual. Em 

1887, foi criada no Rio de Janeiro, a Escola México, que tinha como objetivo atender 

pessoas com deficiências físicas e intelectuais (MENDES, 2010). 

Na segunda década do século XX, inspirado pelo pedagogo suíço Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827), foi criado, em 1926, o Instituto Pestalozzi de Canoas, 

no estado do Rio Grande do Sul. Em 10 de Novembro de 1932, um grupo de 

enfermeiros, médicos, psicologistas e professores fundaram a Sociedade Pestalozzi de 

Minas Gerais, em Belo Horizonte, sob a direção de Helena Antipoff
7
, nascida na 

Bielorrússia, que também orientou a criação de vários outros núcleos da sociedade. 

                                                 
7
A professora Helena Antipoff foi a responsável pela implantação de uma política de educação e de 

assistência às crianças com deficiências, fundando a primeira Sociedade Pestalozzi do Brasil. Assim, 

Helena Antipoff iniciou o movimento pestalozziano brasileiro, que atualmente possui, aproximadamente, 

100 instituições espalhadas em todo o país. Disponível em 

<<www.pestalozzi.org.br/helenaantipoff.htm>>. Acesso em 18 de Maio de 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Helena_Antipoff
http://www.pestalozzi.org.br/helenaantipoff.htm
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Inicialmente, essa sociedade tinha como foco colaborar com o trabalho das 

professoras das classes especiais das escolas públicas de Belo Horizonte ao promover 

estudos, palestras, seminários, cursos e publicações relacionadas à educação de crianças 

com necessidades especiais (JACÓ-VILELA, 2011). Esse instituto era uma instituição 

para o atendimento especializado de pessoas com deficiência mental. 

Em 1945, na Sociedade Pestalozzi, também foi criada por Helena Antipoff, o 

primeiro núcleo de atendimento às pessoas com superdotação. Posteriormente, na 

segunda metade do século XX, foi fundada, em 1954, a primeira Associação de Pais e 

Amigos de Excepcionais (APAE)
8
 no Rio de Janeiro. 

Em 01 de Junho de 1956, foi fundada a APAE São Lourenço
9
, que ocupa um 

lugar de destaque no cenário nacional devido a sua história de pioneirismo como a 

primeira APAE de Minas Gerais e um das primeiras associações do Brasil. Em 11 de 

setembro de 1992 foi fundada a Federação das APAES do Estado de Minas Gerais
10

 

que atualmente congrega 445 APAES e 8 instituições coirmãs. Essas instituições estão 

geograficamente distribuídas no estado e em 35 Conselhos Regionais. 

A Federação Nacional das APAEs (FENAPAES) foi fundada em 10 de 

novembro de 1962. Atualmente, essa federação reúne 23 federações estaduais e mais de 

duas mil APAEs distribuídas em todo o Brasil. Essas organizações constituem uma rede 

de atendimento às pessoas com deficiência, pois possuem uma expressiva capilaridade 

na sociedade, que presta serviços de educação, saúde e assistência social
11

.  

Com relação à política pública de inclusão, é importante destacar o 

extraordinário trabalho realizado por instituições como as APAES, as Sociedades 

Pestalozzi, os Institutos dos Cegos e outras associações e instituições distribuídas pelo 

Brasil que, durante décadas, têm prestado relevantes serviços à educação das pessoas 

com deficiências do país (CARNEIRO, 2012). 

Existe a necessidade de enfatizar que enquanto no início do século XX, a 

deficiência era entendida como um reflexo de causas orgânicas (MARTIN e 

MARCHESI, 1995), entre as décadas de 40 e 50, havia o reconhecimento de que a 

deficiência poderia advir de estimulação inadequada ou de processos de aprendizagem 

incorretos (FERNANDES e HEALY, 2007). 

                                                 
8
Disponível em <<www.pestalozzi.org.br/helenaantipoff.htm>>. Acesso em 20 de Fevereiro de 2016. 

9
Disponível em <<http://apaesaolourenco.org.br/>>. Acesso em 23 e Fevereiro de 2016. 

10
Disponível em <<http://www.apaeminas.org.br/artigo.phtml?a=14367>>. Acesso em 23 e Fevereiro de 

2016. 
11

Disponível em <<http://www.bengalalegal.com/asprimeiras-historia-pcd>>. Acesso em 09 de Março de 

2016. 

http://www.pestalozzi.org.br/helenaantipoff.htm
http://apaesaolourenco.org.br/
http://www.apaeminas.org.br/artigo.phtml?a=14367
http://www.bengalalegal.com/asprimeiras-historia-pcd
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Na década de 60, a Lei 4.024 de 20 de Dezembro de 1961 (BRASIL, 1961) 

fixava as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e previa o direito das pessoas com 

deficiências à educação, possibilitando o seu ensino no sistema regular. Nesse sentido, 

essa lei promoveu a integração dos alunos deficientes no sistema educacional. 

Nessa mesma década, a Lei 5.540 de 28 de Dezembro de 1968 (BRASIL, 1968) 

fixava as normas de organização e funcionamento do ensino superior e a sua articulação 

com o ensino médio. Essa lei tratou da reforma do ensino superior e caracterizou os 

professores como docentes e especialistas. 

Assim, de acordo com essa lei, os professores foram considerados como 

docentes, pois se responsabilizavam pela elaboração das atividades de ensino e foram 

considerados como especialistas porque facilitavam o processo educacional de alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

Então, nessa época, os cursos de Licenciatura em Pedagogia ofereciam a 

especialização em Educação Especial
12

. Nesse período também houve o 

desencadeamento de uma discussão sobre o intelecto, que poderia ser influenciado por 

fatores sociais e culturais, pois são determinantes para o processo de ensino e 

aprendizagem que ocorre nas salas de aula. 

No entanto, a partir da década de 70, essa abordagem se modificou quando 

outros campos do conhecimento como a “medicina, psicologia e sociologia começam a 

estudar e formular ideias acerca da concepção da deficiência e da educação especial” 

(FERNANDES e HEALY, 2007, p. 60). Assim, nessa mesma década, em 1973, o 

Ministério de Educação e Cultura (MEC) criou o Centro Nacional de Educação 

Especial (CENESP), que se tornou o responsável pela gerência da Educação Especial 

no Brasil (BRASIL, 2005). 

Como consequência, a emenda Constitucional nº 12, assinada em 17 de Outubro 

de 1978, assegurou às pessoas com deficiências melhores condições sociais e 

econômicas mediante o acesso à educação especial gratuita. Porém, foi somente na 

Constituição Federal de 1988, que ficou estabelecido, em seu artigo 208, inciso III, a 

obrigatoriedade do Estado em oferecer atendimento educacional especializado às 

pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de Ensino. 

Nessa emenda, está prescrito que é atribuição do Estado o atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede 

                                                 
12

Disponível em <<www.pestalozzi.org.mabr/helenaantipoff.htm>>. Acesso em 15 de Janeiro de 2016. 

http://www.pestalozzi.org.mabr/helenaantipoff.htm
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regular de ensino (MARTINS, 2002). Esse fato garantiu o direito de que todos os 

cidadãos tivessem acesso à educação, sem que houvesse discriminação ou exclusão 

social entre os alunos sem ou com deficiência. Dessa maneira, o acesso ao: 

(...) ensino fundamental, para os educandos, em idade escolar, sejam 

normais ou especiais, passa a ser, a partir de 1988, um direito público 

supletivo, isto é, inalienável, sem que as famílias pudessem abrir mão 

de sua exigência perante o Poder Público (MARTINS, 2002, p. 2). 

 

Contudo, apesar dessa ação ter produzido avanços em relação ao tratamento 

dispensado para as pessoas com deficiências, também trouxe recuos, pois no. 

(...) dispositivo da Constituição de 1988, (...), há avanço e recuo 

jurídicos. Avanço quando diz que os portadores de deficiência devem 

receber atendimento especializado, preferencialmente na rede regular 

de ensino. Não obstante, há recuo quando traz ainda, no final dos anos 

80, uma terminologia tacanha, excludente, ao fazer referência às 

pessoas com alguma necessidade especial, no âmbito escolar, com (...) 

deficiência (MARTINS, 2002, p. 2). 

 

De acordo com essa asserção, essa terminologia foi utilizada no Brasil até o final 

do século XX, pois havia o envolvimento dos profissionais dessa área com os 

pressupostos da Medicina praticada em séculos anteriores. Assim, a terminologia 

relacionada com os portadores de deficiência tem origem nos valores socioculturais de 

um Brasil excludente, que tratava os seus doentes, deficientes ou não, como portadores 

de moléstias infecciosas (MARTINS, 2002). 

Similarmente, essa “terminologia genérica [também] pode até sugerir igualdades 

ou semelhanças onde não há e ignorar diferenças que precisam ser levadas em conta” 

(OMOTE, 2001, p. 47). Portanto, a utilização da terminologia, portador de deficiência, 

pode, consequentemente, prejudicar tanto alunos que terão as suas necessidades 

especiais generalizadas quanto os professores que não conseguirão cumprir o seu papel 

pedagógico de ensinar os conteúdos curriculares escolares, como, por exemplo, os 

matemáticos, para suprir a demanda dos seus alunos. 

Nesse sentido, “toda generalização gera empobrecimento da compreensão” 

(AMARAL, 1995, p. 29), sendo fundamental a utilização correta das terminologias para 

evitar que os estereótipos e os preconceitos direcionados para as pessoas com 

deficiências sejam reforçados e perpetuados (SASSAKI, 2002) na sociedade brasileira. 

Posteriormente, a Lei n° 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), promulgada em 20 de dezembro de 1996, utilizou a terminologia educandos 

com necessidades educacionais especiais (MARTINS, 2002). Contudo, de acordo com 

essa lei, a Educação Especial é definida como uma “modalidade de educação escolar, 
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oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais” (BRASIL, 1996, p. 21). 

Nessa lei, ambos os termos educandos portadores de necessidades especiais e 

educandos com necessidades educacionais especiais são utilizados, pois de acordo com 

Sassaki (2002), no Brasil, entre as décadas de 1980 e 1990, tornou-se popular a 

utilização do termo portador de deficiência e as suas flexões no feminino e no plural. 

O termo necessidades educacionais especiais aparece pela primeira vez na 

literatura, em 1978, no Relatório de Warnock
13

 ao propor que o paradigma médico 

(classificação pela deficiência) fosse substituído pelo educacional (identificação, 

descrição e avaliação das necessidades educacionais especiais). Esse documento 

garantiu o acesso de crianças com alguma necessidade educacional especial em escolas 

regulares, sendo que, inspirou, em 1981, a elaboração da Lei de Educação na Grã 

Bretanha (MARTIN e MARCHESI, 1995). 

No Brasil, o termo necessidades educacionais especiais foi adotado pelo 

Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica de acordo com a 

Resolução nº 2, de 11 de Setembro de 2001, com base no Parecer CNE/CEB nº 

17/2001, que foi homologado em 15 de Agosto de 2001 pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

Contudo, o termo necessidades educacionais especiais pode ser considerado 

amplo e vago, pois não apresenta uma definição clara do que sejam as funções 

educacionais conjuntamente a essas necessidades especiais. Nesse sentido, existe a 

necessidade do reconhecimento das reais possibilidades da escola, sem esconder aqueles 

problemas enfrentados por esses alunos nas salas de aula (MARTIN e MARCHESI, 

1995). 

A década de 1990 é marcada, internacionalmente, por avanços significativos na 

educação inclusiva. Assim, com a realização da Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos, em 1990, na Tailândia, e coordenada pela UNESCO, houve um acordo para 

que os alunos com necessidades educacionais especiais fossem integrados no ambiente 

escolar por meio do respeito à sua diversidade sociocultural, bem como pelo 

reconhecimento e aproveitamento de suas potencialidades educacionais. O principal 

                                                 
13

Relatório elaborado em 1978 pelo Comitê de Investigação, presidido por Helen Mary Warnock, que 

estudou, de setembro de 1974 a março de 1978, o processo educativo das crianças e jovens com 

deficiência física e mental em Inglaterra, Escócia e País de Gales. Disponível em 

<<http://atividadeparaeducacaoespecial.com/>>. Acesso em 15 de Abril de 2015. 

http://atividadeparaeducacaoespecial.com/
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objetivo dessa abordagem foi “reafirmar o compromisso com a educação para todos” 

(FERNANDES e HEALY, 2007, p. 60). 

Na mesma década, em 1994, Salamanca, na Espanha, sediou a Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, que originou o documento 

conhecido como Declaração de Salamanca, cujos “princípios norteadores baseiam-se 

no reconhecimento das diferenças; no atendimento as necessidades de cada um; na 

promoção de aprendizagem; no reconhecimento da importância da escola para todos” 

(FERNANDES e HEALY, 2007, p. 60). 

No Brasil, em 1998, foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Adaptações Curriculares. Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades 

Especiais, que contemplou as adaptações necessárias para auxiliar o processo de ensino 

e aprendizagem desses alunos, assegurando-lhes o acesso ao sistema educacional 

independentemente de quaisquer aspectos que possam diferenciá-los dos demais alunos 

(BRASIL, 1998). 

De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, no Título III, Do Direito à 

Educação e do Dever de Educar, no artigo 4º inciso III, os educandos com necessidades 

especiais são aqueles que possuem necessidades incomuns, sendo diferentes dos outros 

alunos com relação às aprendizagens curriculares (CARNEIRO, 1998). Dessa maneira, 

esses alunos necessitam de “recursos pedagógicos e metodológicos educacionais 

específicos” (BRASIL, 1998, p. 24). 

Nesse direcionamento, na primeira década do século XX, foi promulgada a 

Resolução CNE/CEB no. 2, de 11 de Fevereiro de 2001, que instituiu as Diretrizes 

Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), que assegura 

direitos iguais às pessoas com necessidades especiais. Essa lei colocou para os sistemas 

de ensino brasileiros o desafio de se organizarem para incluir os alunos e atender as suas 

necessidades educacionais especiais. 

Esse breve relato histórico da Educação Inclusiva no Brasil mostra que muitas 

conquistas foram realizadas com relação às leis e às políticas públicas de inclusão para 

atender a demanda dos educandos com necessidades educacionais especiais. Contudo, 

muitos direitos ainda devem ser conquistados para que as pessoas com deficiências 

tenham igualdade de oportunidades educacionais e profissionais na sociedade brasileira. 
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1.2.    Marcos Legais das Políticas de Inclusão na Educação 

 

Atualmente, existem várias leis que amparam a educação de pessoas com 

deficiência visual em escolas regulares. Assim, as pessoas com deficiência visual 

possuem proteção especial pela Constituição Federal de 1988 conforme preveem os 

artigos 23, 24, 37, 40, 201, 203, 208, 227 e 244. 

De acordo com esses artigos da Constituição, é dever do Estado cuidar da saúde, 

bem como providenciar a assistência pública, a proteção, a integração social e a garantia 

das pessoas com necessidades especiais. Por exemplo, o artigo 208, da Constituição da 

República de 1988, prevê o pleno desenvolvimento dos cidadãos ao garantir o direito à 

escola para todos, sem preconceito de origem, raça, gênero, cor idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

Nesse sentido, a Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa com Deficiência traz como direcionamento interpretativo às suas 

regras o atendimento à Constituição Federal para promover a valorização dos princípios 

da isonomia, justiça e bem-estar social, dignidade da pessoa humana, afastando as 

discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, que são consideradas como 

obrigação nacional do Poder Público e da sociedade. 

Nesse direcionamento, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), elaborado 

em 1990, também garante o direito à igualdade de condições para o acesso e a 

permanência de alunos com necessidades especiais na escola, bem como o direito 

educacional especializado quando houver essa necessidade. 

Por outro lado, é importante ressaltar que a Declaração de Salamanca, assinada 

em 1994, é uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), que trata dos 

princípios da política e da prática da educação especial, sendo considerada como um dos 

documentos mais importantes referentes à inclusão social. Essa declaração não tem 

efeito legal, mas é um fator importante para que as nações saibam como incluir os 

alunos com necessidades especiais em suas escolas (MARTINS, 2002). 

Com relação à educação, a Declaração de Salamanca ressalta que as pessoas com 

deficiência de qualquer natureza têm direito ao ensino, bem como à participação nas 

aulas e à adequação das instituições para melhor recebê-las, devendo ser atendidas no 

mesmo ambiente de ensino que os demais alunos (MARTINS, 2002). 

Similarmente, de acordo com o artigo 59, parágrafos primeiro, terceiro e quinto, 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), os: 
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(...) sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas necessidades; (...) 

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; (...) acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 

suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular 

(BRASIL, 1996, p. 21). 

 

Assim, é de competência do governo proporcionar-lhes as condições necessárias 

para garantir esse acesso em todos os níveis educacionais, desde o ensino fundamental 

até o superior. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 60 da LDB estabelece que o: 

(...) Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação 

do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria 

rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 

instituições previstas neste artigo (BRASIL, 1996, p. 22). 

 

Por outro lado, a LDB também garante que os alunos com deficiência visual 

tenham assegurado currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização que 

sejam específicas para atender às suas necessidades especiais (BRASIL, 1996). 

Dessa maneira, em 1998 houve a elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) que propuseram as adaptações curriculares como estratégias para a 

educação de alunos com necessidades educacionais especiais (BRASIL, 1998). 

Esse documento disponibilizou diversas informações relacionadas com as 

diferentes necessidades sensoriais dos alunos com deficiências, bem como orientações 

sobre como as instituições de ensino poderiam auxiliar esses alunos em suas 

necessidades educacionais. Então, a: 

(...) inclusão escolar constitui, portanto, uma proposta politicamente 

correta que representa valores simbólicos importantes, condizentes 

com a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para 

todos, em um ambiente educacional favorável. Impõe-se como uma 

perspectiva a ser pesquisada e experimentada na realidade brasileira, 

reconhecidamente ampla e diversificada (BRASIL, 1998, p. 17). 

 

Em outra perspectiva, o direito ao ensino, sob o aspecto da acessibilidade foi 

contemplado pela Portaria 1.679 de 02 de Dezembro de 1999 quando dispôs sobre os 

requisitos de acessibilidade de pessoas com necessidades especiais para instruir os 

processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de 

instituições superiores. 

Diante desse contexto, a Lei 10.098 de 19 de Dezembro de 2000 estabeleceu as 

normas gerais e os critérios básicos para que os sistemas de ensino promovam a 
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acessibilidade de pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida enquanto a Lei 

10.172 de 09 de Janeiro de 2001 aprovou o Plano Nacional da Educação para o decênio 

de 2001 a 2010, que propôs 28 objetivos e metas para a educação especial. 

Especificamente, de acordo com essas três leis, os estabelecimentos de ensino 

devem assegurar a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educacionais 

especiais mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas nas edificações, 

incluindo instalações, equipamentos e mobiliário, devendo ser verificada também nos 

transportes escolares. 

Esse tipo de acessibilidade tem como objetivo possibilitar a eliminação das 

barreiras nas comunicações, provendo as escolas com os recursos humanos e materiais 

necessários (TORRES, 2002) para suprir as necessidades educacionais e pedagógicas 

dos alunos com necessidades especiais. 

Porém, é necessário que se tenha cuidado com o processo de inserção dos alunos 

com necessidades especiais nas escolas regulares, pois apesar da troca de experiências e 

a socialização desses alunos ser importante, a falta de adequação das escolas, a ausência 

de preparação dos professores e o desconhecimento dos familiares sobre a legislação 

podem trazer prejuízos ao desenvolvimento acadêmico desses alunos. Similarmente, 

apesar de que os alunos com deficiência visual sejam: 

(...) matriculados em escolas de ensino regular, (...) ressaltam-se 

diversas dificuldades enfrentadas por eles, tais como: a falta de 

silêncio nas salas de aula; dificuldades que os professores têm de 

trabalhar com os alunos deficientes visuais e a inexistência de livros 

em Braille nas bibliotecas das (...) escolas do ensino fundamental 

(LIRIO, 2006, p. 3). 

 

O quadro 01 apresenta um panorama geral dos aspectos políticos da inclusão no 

Brasil (BRASIL, 2005). Esse quadro mostra que existem leis, decretos e portarias que 

versam sobre a proteção e os direitos dos deficientes visuais. 
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Quadro 1: Panorama geral dos aspectos políticos da inclusão no Brasil 

Leis, Decretos 

e Portarias 

Ano Descrição 

Decreto 914 1989 A Coordenadoria de Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, CORDE, estabelece os direitos dos portadores 

de Deficiência Visual. 

Lei 7.853 1989 Estabelece o apoio às pessoas com deficiências e a oferta 

obrigatória e gratuita de Educação Especial na Rede Pública 

de Ensino. 

Lei 8.859 1994 Modifica alguns dispositivos da Lei 6.494 de 7 de dezembro 

de 1977, pois estabelece o direito aos alunos de ensino 

especial à participação em práticas de estágio. 

Portaria MEC 

1793 

1994 Recomenda a inclusão, nos cursos de pedagogia, psicologia 

e licenciaturas, de disciplinas que contemplem os aspectos 

éticos, políticos e educacionais da integração educacional 

dos deficientes. 

Lei 9.394 1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que 

preconiza o atendimento específico aos alunos com 

necessidades especiais. 

Decreto 3.298 1999 Estabeleceu a matrícula compulsória de pessoas com 

deficiências na rede regular de ensino. 

Decreto 3.956 2001 Promulga a Convenção Interamericana da Guatemala para 

eliminar todas as formas de discriminação contra as pessoas 

deficientes. 

Resolução 

CNE/CEB 02 

2001 Reafirma que o Sistema de Ensino deve matricular todos os 

alunos com necessidades educacionais especiais, cabendo às 

escolas se reorganizarem para atender às necessidades desses 

educandos. 

PNE 10.172 2001 Prevê o desenvolvimento de programas educacionais bem 

como a formação continuada dos professores para atender às 

necessidades especiais dos alunos. 

Lei 10.436 2002 Reconhece a Libras como a língua oficial do País junto ao 

Português. 

Portaria MEC 

2.678 

2002 Aprova as normas e diretrizes para a utilização do Sistema 

Braille em todo o Sistema de Ensino. 

Lei 10.845 2004 Institui o Programa de Complementação ao Atendimento 

Educacional Especializado às Pessoas com Deficiências 

(PAED). 

Decreto 5.626 2005 Define que o ensino de Libras deva ser inserido nos cursos 

de graduação plena. 

Decreto 6.094 2007 Reafirma a formação de professores para a Educação 

Especial, a implementação de salas recursos e a 

acessibilidade arquitetônica. 

Decreto 

Legislativo 

186 

2008 Aprova o texto sobre a Convenção dos Direitos das pessoas 

com deficiência. 

Decreto 6.949 2009 Promulga a Convenção sobre os direitos das pessoas com 

deficiência, que foi assinado em Nova York em 30 de março 

de 2007. 
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Decreto 7611 2011 Estabelece o atendimento educacional especializado na 

educação especial. 

Decreto 7612 2011 Institui o Plano Nacional dos direitos das pessoas com 

deficiências. 

PNE 13.005 2014 A Meta 4 trata especificamente da Educação de pessoas com 

deficiências, reafirmando, assim, o seu direito à educação. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora pesquisadora 

 

Recentemente, um conceito mais amplo para as pessoas com deficiências foi 

definido pelo Decreto nº 8.145/2013, que regulamentou a Lei Complementar nº 

142/2013, a qual versou sobre o direito a aposentadoria especial para as pessoas com 

deficiência. 

Assim, em concordância com o artigo 70-D e o parágrafo 3º desse decreto, as 

pessoas deficientes são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

No entanto, é importante enfatizar que existem necessidades diferentes para cada 

tipo de deficiência que podem demandar ações e instrumentos diferentes para o 

desenvolvimento de ações que auxiliem os deficientes a conviverem em sociedade. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que: 

(...) para a surdez e a deficiência auditiva, além do intérprete, a escola 

deve providenciar para a criança que ainda não saiba e cujos pais 

tenham optado pelo uso de LIBRAS, um instrutor de LIBRAS, de 

preferência surdo (...). Em caso de deficiência visual, depois de 

matriculado, o aluno deve requerer à escola o material didático 

necessário além do aprendizado do código “Braille”, e de noções 

sobre mobilidade e locomoção, atividades de vida diária. Deve 

também conhecer e aprender a utilizar ferramentas de comunicação, 

que por sintetizadores de voz possibilitam aos cegos escrever e ler, via 

computadores (PORTELA, DUSSIN e STÜKER, 2008, p. 3). 

 

De acordo com essa asserção, as ações pedagógicas utilizadas na inclusão dos 

alunos cegos ainda se encontram aquém daquelas que auxiliam a inclusão de alunos que 

possuem outros tipos de deficiências, como, por exemplo, os deficientes auditivos. 

 

1.3.     Conceituando a Deficiência Visual 

 

Na legislação brasileira, o artigo 3° e os parágrafos I e II do Decreto nº 3.298/99 

que regulamenta a Lei nº 7.853/89 definem que: 
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a) Deficiência
14

 é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica, que gera incapacidade para que os 

indivíduos possam desempenhar as atividades cotidianas de acordo com o 

padrão considerado normal para os seres humanos. 

b) Deficiência permanente é aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 

período de tempo suficiente e que não permite a recuperação dos indivíduos 

ou que tenha a probabilidade de se alterar, apesar de novos tratamentos. 

 

De acordo com artigo 4º desse Decreto e com a redação providenciada pelo 

Decreto nº 5.296, de 2004, o conceito de deficiente legalmente considerado está 

relacionado com os indivíduos que se enquadrem e uma das seguintes categorias: 

 

I) Deficiência física é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções. 

 

II) Deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 

1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 

 

III) Deficiência visual
15

 é a cegueira, na qual a acuidade visual
16

 é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, 

                                                 
14

O termo deficiência está sendo utilizado nessa dissertação de acordo com o Decreto no. 3.298 publicado 

em 20 de Dezembro de 1999. 
15

Definição de deficiência visual baseada nos Decretos nº 3.298/99 e nº 5.296/04. 
16

A Acuidade Visual (AV) é o grau de aptidão do olho para discriminar os detalhes espaciais que estão 

vinculados com a capacidade dos indivíduos perceberem a forma e o contorno dos objetos. Essa 

abordagem está relacionada com o nível de nitidez com que o olho consegue enxergar os objetos. Assim, 

a acuidade visual é “definida como a habilidade do sistema visual em distinguir detalhes finos de objetos 

apresentados no espaço, ou seja, a medida do menor ângulo formado entre os detalhes de um determinado 

objeto e sua imagem na retina” (SALOMÃO, 2007, p. 63-64). 

 



38 

 

que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 

em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea 

de quaisquer das condições anteriores. 

 

Assim, a deficiência visual é uma diminuição da acuidade visual ou uma perda 

subtotal do campo visual, que pode ocorrer devido a um processo patológico ocular ou 

cerebral (FAYE, 1972). A diminuição da resposta visual é uma situação irreversível, 

podendo ser congênita, hereditária ou acidental. A cegueira congênita é aquela 

adquirida nos primeiros anos de vida. 

Então, de acordo com Amiralian (1997), os indivíduos que perderam a visão 

antes dos cinco anos são considerados cegos congênitos por não possuírem memória 

visual enquanto aqueles que ficaram cegos a partir dos cinco anos são considerados 

cegos adquiridos ou adventícios, que podem reter uma estrutura de referência visual útil, 

podendo utilizar uma possível memória visual. De acordo com outro ponto de vista, é 

importante ressaltar que existe uma diferença entre os alunos cegos de nascença e 

aqueles que ficaram cegos na infância ou perderam a acuidade visual recentemente. 

Por exemplo, a capacidade de compreensão dos alunos que perderam a acuidade 

visual recentemente para compreenderem determinados conceitos matemáticos é 

geralmente influenciada pelas vivências experienciadas diretamente com os ambientes 

ao seu redor. Então, esses alunos possuem algumas experiências com os objetos que os 

auxiliam a recorrerem às imagens visuais guardadas em suas memórias (DICK e 

KUBIAK, 1997). 

As deficiências também visuais podem ser definidas de acordo com o grau de 

acuidade visual. Por exemplo, os indivíduos: 

 

 Cegos são aqueles que possuem percepção de luz sem projeções ou que são 

totalmente desprovidos da visão. Por exemplo, os alunos cegos “não 

pode[m] usar sua visão para adquirir algum conhecimento, embora a 

percepção da luz possa ajudar na orientação de seus movimentos” 

(BARRAGA, 1976, p. 13). 

 

 Com baixa visão são aqueles que possuem uma visão limitada de longa 

distância, mas conseguem utilizá-la a poucos centímetros. Nesse sentido, os 
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alunos com “baixa visão podem usá-la para muitas atividades escolares, 

como a leitura e a aprendizagem visual e devem complementar com objetos 

em alto relevo” (BARRAGA, 1976, p. 13). 

 

 Com visão reduzida são aqueles que possuem algum tipo de limitação na 

visão, como, por exemplo, a dificuldade de ver com a incidência de 

luminosidade ou quando os objetos estão em movimento. Os alunos nessas 

condições podem ser considerados como videntes, que possuem visão 

comum, para fins educacionais (BARRAGA, 1976). Nesse contexto, o 

auxílio de materiais adaptados como os documentos impressos em tamanhos 

aumentados, os cadernos com as linhas maiores e os lápis apropriados 

podem auxiliar esses alunos no aprendizado sem que necessitem de 

acompanhamento individualizado. 

 

Diante desse contexto, a capacidade visual dos indivíduos é avaliada pela 

medição de sua acuidade, pela capacidade de discriminação das formas e pela amplitude 

de seu campo de visão, que está relacionado com a capacidade de percepção de 

estímulos intelectuais, sonoros e táteis. Nesse sentido, os indivíduos diagnosticados com 

baixa visão são capazes de utilizar o seu resíduo visual de maneira satisfatória enquanto 

aqueles considerados cegos apreendem o mundo por meio do tato, da audição e do 

olfato sem o auxílio da visão (NUNES e LOMÔNACO, 2010). 

De acordo com as definições relacionadas às pessoas com deficiências, é comum 

a preocupação com o emprego de terminologias corretas que são utilizadas no contexto 

inclusivo para a denominação desses indivíduos. Assim, para que a concretização do 

ideário da inclusão seja desencadeada nos ambientes cotidiano, escolar e profissional, 

existe a necessidade do desenvolvimento de conhecimentos relacionados às 

deficiências, às suas especificidades, bem como às terminologias corretas que devem ser 

utilizadas nesses contextos. 

Contudo, com relação às pessoas com deficiência visual, os termos cego ou 

pessoa cega são corretamente empregados (SASSAKI, 2002), apesar desses termos não 

serem equivalentes. Dessa maneira, o “conceito de deficiência visual é mais abrangente 

visto que engloba não só a cegueira como também a baixa visão [enquanto] cego é 

aquele que é privado de visão” (NUNES e LOMÔNACO, 2010, p. 56), 
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Por exemplo, ressalta-se que nesse estudo, ambas as terminologias são 

utilizadas, pois com o emprego do termo cego há o entendimento de que o preconceito 

não esteja relacionado com a utilização desse termo, mas sim com a suposição de que os 

indivíduos cegos sejam menos capazes do que aqueles que não possuem deficiência 

visual. Nesse direcionamento, “não há preconceito na utilização do termo cego. O 

preconceito está em pressupor que o cego é um sujeito menos capaz” (NUNES e 

LOMÔNACO, 2010, p. 56) do que os videntes. 

 

1.4.      Alunos com Deficiência Visual na Escola 

 

Os alunos com deficiência visual apresentam dificuldades para desempenhar as 

atividades curriculares nas quais a visão é essencial para a sua realização. Nesse sentido, 

os alunos cegos apresentam dificuldades na realização dessas tarefas de acordo com a 

amplitude e a variedade de suas experiências em sala de aula, que são limitadas pelo 

ambiente escolar. Então, a adoção de medidas educacionais inclusivas é necessária para 

que esses alunos possam superar essas dificuldades (AGRAWAL, 2004). Dessa forma o 

professor deve oferecer atividades adequadas aos alunos, pois a dificuldade está com o 

professor ao ensinar e não apenas com o aluno em aprender. 

Diante desse contexto, existem dois tipos de propostas de inclusão dos alunos 

cegos no ambiente escolar. A primeira proposta está direcionada para os programas de 

treinamento que procuram aproximar os alunos cegos dos videntes enquanto que a 

segunda procura valorizar a capacidade intelectual desses alunos independente das 

dificuldades relacionadas com a sua deficiência (AMIRALIAN, 2002). 

Contudo, a primeira proposta mostra-se inadequada, pois procura aproximar os 

alunos cegos dos videntes, tentando transformá-los nos outros, inferiorizando-os com 

essa equiparação (MASINI, 1994). 

Nesse sentido, o fato das propostas educacionais para os alunos cegos terem um 

referencial vidente os coloca em desvantagem, pois não os valorizam, podendo desviá-

los de seu desenvolvimento intelectual (MASINI, 1994). Nesse direcionamento, a 

concepção dos alunos cegos com base nos videntes podem minimizar as possibilidades 

de entendê-los como realmente são, pois enfatiza as suas dificuldades e não as suas 

potencialidades (NUNES e LOMÔNACO, 2010). 

Por outro lado, a segunda proposta procura compreender e criar condições que 

favoreçam o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos cegos, pois tem como 
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objetivo adequar os materiais manipulativos para suprir as suas deficiências visuais, 

pois a estigmatização dos alunos deficientes pode prejudicar a sua personalidade e a sua 

autoestima (NUNES e LOMÂNACO, 2010). 

Continuando com essa discussão teórica, ressalta-se que o atendimento 

especializado para suprir as necessidades educacionais dos alunos com deficiências é 

garantido pela Constituição Brasileira de 1988 e também pela Lei das Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996. No entanto, esse atendimento não deve ser considerado 

como um substituto para o ensino regular, pois o ensino especializado deve acompanhar 

os alunos em sua trajetória escolar (BRASIL, 1996). Dessa maneira, existe a 

necessidade de oferecer oportunidades de aprendizagem para os alunos com deficiências 

nas escolas, pois com a: 

(...) ausência de visão, são necessárias adaptações para que as 

informações visuais lhes cheguem por outras vias (...). A questão é 

que, independente da cegueira, para aprender, é preciso ter 

oportunidade de aprendizagem (NUNES e LOMÔNACO, 2010, p. 

62). 

 

Por exemplo, os resultados do estudo conduzido por Lira e Schlindwein (2008) 

mostram que a interpretação das respostas dadas para as questões das entrevistas 

realizadas com três estudantes universitários cegos revelou que os problemas de 

escolarização que foram apontados por esses alunos não se referiam às limitações 

intelectuais, mas à ausência de recursos didáticos e pedagógicos para promover e 

potencializar a sua aprendizagem e na lacuna referente à adaptação da infraestrutura de 

acessibilidade física das instituições de ensino para recebê-los dignamente. 

Esse contexto mostra que é importante o desenvolvimento da conscientização de 

que “não basta que os alunos cegos estejam na sala de aula. É preciso que a escola 

adapte-se a esse aluno” (NUNES e LOMÔNACO, 2010, p. 62). Contudo, para que essa 

abordagem seja desencadeada nas escolas, existe a necessidade de que as atividades 

curriculares propostas em salas de aula sejam contextualizadas para que os alunos 

deficientes visuais possam perceber o mundo (MASINI, 1994) no qual estão inseridos. 

Porém, um dos fatores que pode dificultar o processo de inclusão desses alunos é 

o despreparo dos professores com a utilização da linguagem Braille (SILVA, 2011) e 

dos materiais manipulativos que podem ser utilizados para auxiliar o aprendizado de 

conteúdos curriculares. Então, pode-se afirmar que existe um desconhecimento dos 

professores com relação ao emprego dos materiais manipulativos nas atividades 

propostas em sala de aula, pois a prática docente adotada somente privilegia a exposição 
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ativa dos conteúdos pelos professores enquanto os alunos são marcados pelo estilo 

passivo da aprendizagem (BOTAS e MOREIRA, 2013).  

Dessa maneira, existe a necessidade de que esses profissionais utilizem 

metodologias diferenciadas e estratégias pedagógicas inovadoras para atender as 

necessidades dos alunos com deficiências para inseri-los no processo de ensino e 

aprendizagem que é desencadeado nas escolas, auxiliando-os em sua integração com os 

alunos videntes (AGRAWAL, 2004). 

Diante desse contexto, com a implantação e a implementação da política 

inclusiva no ensino, as escolas e os professores são responsáveis pelo atendimento dos 

alunos com deficiências por meio da disponibilização de materiais e recursos humanos 

necessários para o atendimento de suas necessidades especiais. Essa abordagem também 

se aplica para os alunos com deficiências visuais nas salas de aula de matemática, pois a 

condição de sua acuidade visual pode interferir na eficiência do processo de ensino e 

aprendizagem (BISHOP, 2004) em matemática. 

Nas salas de aula de matemática, os alunos têm as suas próprias necessidades e 

estilos de aprendizagem. Dessa maneira, os métodos eficazes de ensino podem apoiar o 

processo de ensino e aprendizagem em matemática dos alunos. Contudo, os alunos não 

devem receber instruções idênticas, pois é importante que ajustes apropriados sejam 

realizados nos planos de aula para promover o seu acesso ao conhecimento matemático. 

Por exemplo, os alunos com deficiência podem se beneficiar da realização de avaliações 

orais, necessitar de mais tempo para completar ou finalizar determinadas tarefas e 

atividades, precisar de recursos pedagógicos adicionais e de atenção individualizada 

(ORTON e FROBISHER, 1996). 

Contudo, apesar das dificuldades vivenciadas por esses alunos por causa de sua 

deficiência visual e também pela inadequação da infraestrutura das escolas e pela falta 

de preparo dos profissionais, o trabalho pedagógico a ser desenvolvido em sala de aula 

deve ser conduzido por meio da elaboração de atividades curriculares que possibilitem 

que esses alunos possam utilizar o tato e a audição no processo de ensino e 

aprendizagem (LEONARDO, 2008). Então, Orton (1994) argumenta que os professores 

utilizem práticas pedagógicas efetivas que promovam a aprendizagem dos conteúdos 

curriculares pelos alunos. 

 

1.4.1.  Ensinando Matemática para Alunos com Deficiências Visuais e Cegos 
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O ensino da matemática tem um significado mais amplo do que somente 

aprender a trabalhar com as quatro operações aritméticas e os seus algoritmos de adição, 

subtração, multiplicação e divisão, pois é o estudo de símbolos que representam as 

quantidades, as formas, as sequências, os gráficos, bem como os métodos e as 

estratégias para o processamento dos conceitos matemáticos (AGRAWAL, 2004). 

Nesse sentido, a matemática proporciona o desenvolvimento das habilidades do 

pensamento lógico e do raciocínio dedutivo, pois auxilia os alunos a aprenderem, 

procurarem e descobrirem as ideias matemáticas por si mesmas por meio da descrição, 

da categorização, da direção, da quantidade, das formas e de seus atributos lógicos. 

Nesse contexto, os materiais manipulativos são utilizados na ação dos 

professores de maneira proposital, com o objetivo de promover a aquisição de conceitos 

matemáticos pelos alunos. Os materiais manipulativos estruturados
17

 são objetos 

utilizados com fins de representação de determinadas relações matemáticas, como, por 

exemplo, o Material Cuisenaire que permite que os alunos adquiram, gradativamente, os 

conceitos gerais da matemática (AZEVEDO, 1999).  

A utilização desses materiais pode ser benéfica para o ensino de ensino e 

aprendizagem em matemática, se utilizados de maneira correta e apropriada, de modo a 

obter os resultados desejados (NUHRENBORGER e STEINBRING, 2008). De acordo 

com os resultados do estudo conduzido pelo National Research Center (2001), o 

simples emprego dos materiais manipulativos em sala de aula não beneficia o processo 

de aprendizagem dos alunos, pois essa utilização somente é eficiente quando existe uma 

relação entre esses materiais e as relações matemáticas. De acordo com esse contexto, 

Fosnot e Dolk (2001) argumentam que essa relação deve ser construída pelos alunos 

com base no apoio e no estímulo de se desenvolvimento natural. 

Nesse direcionamento, existe a necessidade de que os professores subordinem o 

ensino à aprendizagem para que possam ouvir os alunos e respeitarem a sua identidade 

e a sua capacidade (GATTEGNO, 1970), pois apenas a consciência é educável. Dessa 

maneira, somente se pode ensinar algo que, de alguma maneira permeie ou faça parte da 

experiência das pessoas (COSTA, GHEDIN, LUCENA, 2013). Então, os professores 

devem desenvolver atividades curriculares com o objetivo de atender às necessidades de 

seus alunos e o contexto sociocultural no qual estão inseridos para que possam 

                                                 
17

Os materiais manipulativos estruturados são aqueles construídos para auxiliarem no desenvolvimento do 

entendimento de conteúdos matemáticos específicos, pois têm subjacentes uma ou mais estruturas 

matemáticas (HOLE, 2000). 
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ressignificar os conteúdos trabalhados em sala de aula. O objetivo dessa abordagem é 

despertar os alunos para uma postura crítica e reflexiva que os permitam olhar 

matematicamente para as suas atividades diárias, bem como perceberem a matemática 

como uma construção humana e, por conseguinte, cultural (COSTA et al., 2013). 

Assim, os professores podem auxiliar os alunos cegos na descrição de conceitos 

matemáticos que necessitam de visualização (DICK e KUBIAK, 1997) por meio de 

uma interação dialógica. Dessa maneira, o diálogo entre os professores e esses alunos é 

importante, pois a linguagem é um dos meios pelo qual esses alunos conseguem 

entender os signifIcados dos conceitos estudados. Particularmente, para os alunos com 

a: 

(...) cegueira congênita, não há conceitos cotidianos, associados às 

imagens, que possam ser articulados como ponto de partida para o 

estudo de conceitos científicos. Assim, a partir do momento que a 

prática dialógica e as atividades os auxiliam na formulação de um 

significado para os conceitos estudados, eles podem estabelecer 

relações entre os conceitos científicos e sua vida cotidiana, o que 

evidencia a reestruturação de seus conceitos cotidianos 

(FERNANDES e HEALY, 2008, p. 9). 

 

É importante ressaltar que o currículo matemático para os alunos cegos deve 

conter o mesmo conteúdo a ser trabalhado com os alunos videntes. Contudo, as 

adaptações pedagógicas e as modificações didáticas no currículo matemático devem ser 

consideradas, pois a omissão dessa adequação curricular pode causar discrepâncias na 

aprendizagem desses conteúdos pelos alunos (AGRAWAL, 2004). 

Por exemplo, os resultados do estudo conduzido por Stevens (1996) mostram 

que o desempenho de alunos com deficiências visuais em matemática têm sido baixo 

devido ao despreparo dos professores em criar meios propícios para essa aprendizagem. 

Nesse sentido, as metodologias de ensino utilizadas para o entendimento dos conceitos 

matemáticos devem ser adaptadas às necessidades específicas desses alunos. Então, a 

“aprendizagem de qualquer conceito matemático fica facilitada quando comparada com 

objetos concretos” (BRANDÃO, 2004 apud SILVA, 2010, p. 31) por meio da utilização 

de materiais manipulativos. 

Assim, existe a necessidade de que os professores utilizem métodos que visam 

melhorar o desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos com 

deficiências visuais para que possam desenvolver o raciocínio lógico-matemático com 

confiança. Dessa maneira, esses alunos devem ter acesso aos materiais que possibilitem 

o seu engajamento em manipulações ativas. Essa abordagem pedagógica tem como 
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objetivo facilitar o envolvimento desses alunos com atividades concretas para que 

possam entender os conceitos matemáticos que são introduzidos nas aulas de 

matemática (MEREKU, 2004). 

No entanto, outros modos de ensinar matemática podem ser desenvolvidos com 

a utilização de materiais manipulativos, de jogos, de experimentos e por meio de 

discussões provocadas em sala de aula em relação aos conteúdos matemáticos 

estudados. Contudo, independentemente do estilo de ensino que seja adotado, é 

importante que os professores trabalhem os tópicos matemáticos de uma maneira 

relevante para os alunos, principalmente para aqueles com deficiências visuais, para 

demonstrarem as aplicações da matemática na sociedade. Assim, esse ensino se torna 

eficaz para o desenvolvimento da compreensão matemática desses alunos por meio da 

construção de seu próprio entendimento (ORTON e FROBISHER, 1996). 

Nesse sentido, existe a necessidade de que os professores elaborem tarefas e 

atividades curriculares que estimulem o desenvolvimento da atividade mental dos 

alunos com deficiências visuais e cegos para direcioná-los para a construção do 

significado matemático. Essa abordagem permite que esses alunos participem 

ativamente do processo de ensino, pois se opõe à aprendizagem por meio da 

memorização. 

Então, a aprendizagem matemática é desencadeada quando os alunos são 

capazes de pensar e utilizar o conhecimento prévio para resolver as situações-problema 

enfrentadas no cotidiano com entendimento e compreensão. Assim, os professores 

podem auxiliar esse processo de ensino e aprendizagem com a elaboração de 

questionamentos que possibilitem a promoção da construção do conhecimento 

matemático (ORTON e FROBISHER, 1996) dos alunos. 

Logo, é importante enfatizar que, cognitivamente, é complicado para os alunos 

com deficiências visuais perceberem os objetos ao seu redor por causa da dificuldade de 

sua interação com o ambiente no qual estão inseridos, pois não podem ver as expressões 

faciais dos professores e dos colegas, dificultando a modelação de comportamentos 

sociais por meio da imitação (AGRAWAL, 2004). 

Assim, ressalta-se queos s alunos realizam a interação com o ambiente no qual 

estão inseridos por meio de três sistemas sensoriais: o háptico (tato), o fonador (fala) e o 

auditivo (audição), sendo que existem dois canais pelos quais os alunos com 

deficiências visuais captam as informações desse ambiente: a) a linguagem composta 
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pela audição e pela fala e b) a exploração tátil (FERNANDES, 2004). Esses canais 

possibilitam o relacionamento desses alunos com o mundo exterior (GIL, 2000). 

Nesse sentido, os alunos com deficiências visuais e cegos podem adquirir o 

conhecimento das qualidades especiais dos objetos por meio das observações táteis, 

pois as experiências cinestésicas desempenham um papel importante no processo de 

ensino e aprendizagem em matemática (BLAHA e MOSS, 2005). 

De acordo com esse contexto, esses alunos aprendem com a utilização de seus 

sentidos não-visuais, como a audição, a fala e o tato. Nesse sentido, a principal função 

da audição e da fala é a comunicação verbal, pois o conhecimento matemático também 

é transmitido por meio da linguagem. Dessa maneira, existe a necessidade que os alunos 

com deficiências visuais e cegos não sejam submetidos a uma desvantagem educacional 

em relação aos alunos videntes por causa dessa deficiência (BLAHA e MOSS, 2005). 

Então, como os efeitos diretos da cegueira podem provocar implicações no processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática, é importante que os alunos com deficiências 

visuais e cegos adquiram esse conhecimento de uma maneira diferenciada 

(LOWENFELD, 1971).  

 Assim, existe a necesside do emprego de estratégias pedagógicas que utilizem a 

experiência tátil dos materiais manipulativos como as barras de Cuisenaire para que 

esses alunos possam entender os conceitos de: para cima, para baixo, mais, menos, bem 

com as noções de direção e de quantidade (DICK e KUBIAK, 1997). Nesse contexto, 

“sem recursos especiais, os alunos com cegueira terão bastante dificuldade de 

acompanhar a matéria nas primeiras séries do ensino fundamental, bem como a partir da 

5ª série, quando as exigências começam a aumentar” (REILY, 2004, p. 60).  Em relação 

a esse aspecto, os materiais manipulativos podem surgir como mediadores no processo 

de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos para os alunos cegos.  

 

1.5.      Importância dos Materiais Manipulativos 

 

Os conceitos matemáticos podem ser difíceis para os alunos entenderem em 

virtude de sua natureza abstrata. Nesse sentido, é importante que os professores tenham 

como foco facilitar o entendimento de conceitos matemáticos ao invés de preparar os 

alunos para praticar e decorar procedimentos de rotina (NCTM, 2000). 

Nesse contexto, os materiais manipulativos são objetos concretos e observáveis 

que podem ser fisicamente manipulados pelos alunos para demonstrar ou modelar 
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conceitos matemáticos abstratos. Esses materiais incluem os Tangrams, os cubos, o 

material dourado e as barras de Cuisenaire que são utilizados para ensinar conceitos 

matemáticos abstratos tornando-os visíveis, táteis e com significado (DAVIDSON, 

1995). 

A utilização de materiais manipulativos para representar as ideias matemáticas é 

recomendada pelo National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000). 

Similarmente, de acordo com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática - PCN (BRASIL, 1998), a utilização desses recursos didáticos é um dos 

princípios norteadores do processo de ensino e aprendizagem em de matemática no 

Ensino Fundamental, pois os: 

(...) livros, vídeos, televisão, rádio, calculadora, computadores, jogos e 

outros materiais têm um papel importante no processo de ensino e 

aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a situações que 

levem ao exercício da análise e da reflexão (BRASIL, 1998, p. 57). 

Então, a utilização de materiais manipulativos nas salas de aula de matemática 

apoia essa abordagem, pois possibilita que os alunos compreendam os conteúdos 

matemáticos permitindo-os descobrirem e aplicarem os conceitos propostos em sala de 

aula (CLEMENTS e BATTISTA, 1990). 

Historicamente, é impossível a tentativa de localizar espacial e temporalmente a 

primeira vez em que foram expressos os interesses e a preocupação em relação à 

utilização de materiais manipulativos. Por exemplo, no século XIX, o educador suíço 

Johann Pestalozzi (1746–1827) advogou pela utilização de materiais manipulativos, 

como por exemplo, os blocos de montar, para auxiliar as crianças a adquirirem os 

conceitos matemáticos abstratos como o senso numérico por meio de material concreto 

(DICKSON, BROWN e GIBSON, 1984). 

No início do século XXI, Montessori (1870–1952) fundou escolas que tinham 

por objetivo utilizar materiais manipulativos no processo de ensino e aprendizagem, 

pois as crianças são motivadas a aprenderem com o emprego apropriado desses 

materiais (MOYER, 2001). Assim, quando devidamente empregados esses materiais 

tornam a aprendizagem de conteúdos curriculares agradáveis para os alunos (DOTSE, 

2000). 

Entre o final da década de 60 e início da década de 70, houve uma ampliação da 

presença de materiais manipulativos em salas de aula, principalmente da educação 

infantil, com a justificativa teórica elaborada por Zoltan Dienes (1916-2014) sobre 

como as estruturas matemáticas podem ser ensinadas com a utilização desses materiais. 
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A partir desse trabalho, os professores começaram a utilizar os materiais manipulativos 

no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos em sua prática 

pedagógica, possibilitando para os alunos a aquisição do senso numérico, aritmético, 

geométrico e algébrico (DICKSON et al., 1984) de uma maneira mais construtivista. 

A utilização dos materiais manipulativos em sala de aula pode ter um efeito 

positivo no desempenho dos alunos, pois permitem o emprego de objetos concretos para 

que possam observar, modelar e internalizar os conceitos matemáticos. Então, os 

materiais manipulativos auxiliam os alunos a construírem os próprios modelos 

cognitivos para as ideias e os processos matemáticos por meio do oferecimento de uma 

linguagem comum para que possam comunicar esses modelos para os professores e 

demais alunos em sala de aula (MILLER e O’NEIL, 2004). 

Contudo, em virtude do despreparo de alguns professores, esses profissionais 

sentem-se inconfortáveis, hesitantes ou se recusam a utilizar esses materiais na sala de 

aula (BELLONIO, 2001) no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemáticos. Nesse sentido, Murari (2011) argumenta que é preciso planejamento e 

preparo adequado dos professores para a utilização desses materiais para que o trabalho 

pedagógico possa atingir os objetivos das atividades propostas em sala de aula. 

 

1.5.1.   Barras do Material Manipulativo de Cuisenaire 

 

As barras de Cuisenaire são materiais manipulativos, concretos e estruturados 

que compreendem um conjunto de peças
18

 com quantidades determinadas e 

padronizadas que são utilizadas para ensinar conteúdos matemáticos diversificados, 

como, por exemplo, as quatro operações básicas, as frações, as áreas e os volumes de 

figuras geométricas, raízes quadradas, as funções lineares e quadráticas e sistemas de 

equações. 

Essas barras (réglettes em francês) foram denominadas Cuisenaire por causa de 

seu inventor Georges Cuisenaire Hottelet (1891-1976), um professor belga, que 

inventou essas peças coloridas de madeira para ensinar aritmética para os seus alunos. 

Cuisenaire também publicou, em 1952, o livro intitulado Les Nombres en Couleurs 

sobre a utilização desse material. A figura 1 mostra as barras do material manipulativo 

de Cuisenaire. 

                                                 
18

No decorrer deste estudo, as palavras barras e/ou peças estão sendo utilizadas como sinônimos. 
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Figura 1: Barras de Cuisinaire 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Contudo, a popularização dessas barras para o ensino de matemática foi 

desenvolvida por Caleb Gattegno (1911-1988), um educador e matemático egípcio, que 

conduziu pesquisas e investigações em matemática, em educação matemática, em 

linguística e em psicologia.  

Em suas propostas educacionais, Gattegno proporcionou a possibilidade de 

matematização
19

 de situações associadas aos problemas concretos encontrados no 

cotidiano e, por meio da dedução e da indução, os alunos poderiam associar os 

conceitos matemáticos às essas situações. 

Em 1953, Gattegno conheceu o trabalho de Georges Cuisenaire e, 

impressionado com o potencial pedagógico e matemático desse material, começou a 

utilizar essas barras para ensinar conteúdos matemáticos diversificados para os seus 

alunos (POWELL, 2004).  

O material manipulativo de Cuisenaire é um conjunto de barras com base 10 que 

possuem dez tamanhos diferentes, em formato de prismas quadrangulares e 

confeccionados em madeira e com cores padronizadas. Os comprimentos das barras 

variam de 1 a 10 centímetros, sendo utilizadas para auxiliar no desenvolvimento da 

                                                 
19

Nesse contexto, a matematização é o processo por meio do qual os alunos utilizam ferramentas 

matemáticas distintas para auxiliá-los na organização, análise, compreensão, entendimento, modelação e 

resolução de problemas específicos enfrentados no cotidiano. Essas ferramentas possibilitam a descoberta 

de relações e regularidades, a esquematização, a formulação e a visualização de situações-problema de 

maneiras diferenciadas, traduzindo-as do mundo real para a conceituação matemática cotidiana (ROSA e 

OREY, 2006). 
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coordenação motora; da memória, da comparação, percepção de forma, tamanho e cores 

(COELHO, COSTA, TAVARES e ALVES 2010). 

Esse conjunto de barras é um material manipulativo versátil que possibilita o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos dos 

alunos. A figura 2 mostra a base 10 das barras de Cuisenaire. 

 

Figura 2: As barras de Cuisenaire representando a base 10 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Com relação aos alunos com deficiências visuais, existe a necessidade de que os 

materiais manipulativos, como, por exemplo, as barras de Cuisenaire, sejam adaptadas 

às suas necessidades para possibilitar a “efetiva inclusão dos alunos cegos na escola” 

(PEIXOTO, PIMENTA e SILVA, 2011, p. 38). Assim, a adaptação desses materiais 

possibilita que esses alunos possam perceber o relevo com o tato por meio da utilização 

de diferentes texturas e contrastes, como, por exemplo, o liso ou o áspero e o fino ou o 

espesso. 

Essa abordagem pedagógica possibilita que os alunos com deficiências visuais e 

cegos reconheçam e discriminem as partes que compõem o todo de um determinado 

objeto, pois desenvolvem e exercitam as habilidades requeridas para discriminar a parte 

do todo em um objeto (SÁ, 2011). De acordo com esse contexto, os materiais 

manipulativos se baseiam na relação entre o sentido do tato com outro sentido, 

principalmente a visão, embora seja o tato que forneça o elemento definidor, 

principalmente, no caso dos alunos cegos. 

Assim, a qualidade dos materiais manipulativos utilizados, como, por exemplo, 

as letras, os números, os traços, as figuras, os desenhos, bem como o espaçamento 

adequado entre as letras, as palavras e as linhas podem auxiliar os alunos com 
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deficiências visuais a interpretarem as representações e as ilustrações em relevo, 

principalmente, os alunos cegos congênitos, que não tiveram esta experiência no lar e 

nem na escola (SÁ, 2011). Nesse direcionamento, esses materiais auxiliam os alunos 

com deficiências a serem participantes ativos no próprio processo de ensino e 

aprendizado (HEALY e FERNANDES, 2011). 

É importante ressaltar que os resultados encontrados nas pesquisas realizadas 

por Healy e Fernandes (2007 a 2014) mostram indícios de que as ferramentas 

pedagógicas como os materiais manipulativos favorecem o desenvolvimento da 

aprendizagem, pois medeiam o aprendizado sob a ótica Vygotskiana do conceito de 

mediação e da zona de desenvolvimento proximal. 

Dessa maneira, as memórias das informações que esses alunos assimilaram 

previamente podem se tornar recursos para serem utilizados no futuro para compor o 

conjunto de seus recursos multimodais
20

. Nesse sentido, ressalta-se a importância da 

elaboração de projetos direcionados para o processo de ensino e aprendizagem em 

matemática para as crianças cegas desde a educação infantil. 

 

1.5.2.   Utilizando as Barras de Cuisinaire na Aprendizagem em Matemática 

 

Além de auxiliar diretamente o desenvolvimento do processo cognitivo, os 

materiais manipulativos têm a vantagem de engajar os alunos e ampliar o seu interesse e 

a sua motivação para a aprendizagem de conteúdos matemáticos, possibilitando o 

aumento de sua habilidade matemática (SMITH, 2002). Dessa maneira, o entendimento 

matemático dos alunos está associado com a sua percepção sensorial e a sua experiência 

concreta, que começam a entender os símbolos e os conceitos matemáticos abstratos 

após experiências no nível concreto (PIAGET, 1965). 

Então, esses materiais podem ser considerados como ferramentas efetivas para a 

educação em matemática, pois auxiliam os alunos a se moverem da experiência 

concreta para o nível abstrato de entendimento. Nesse direcionamento, de acordo com 

Dienes (1965), é por meio da utilização dos materiais manipulativos que os alunos 

                                                 
20

As representações multimodais são imagens que condensam modalidades sensoriais resultantes de 

experiências perceptivas obtidas pela visão e audição e, também, pelo sistema háptico, motor, olfativo e 

gustativo. Independentemente do termo utilizado pelos pesquisadores e educadores, as representações 

multimodais ou as imagens são recursos que permitem que os indivíduos possam simular situações 

presentes a partir de experiências passadas (HEALY e FERNANDES, 2011). 
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manipulam os objetos físicos para iniciarem o desenvolvimento de imagens mentais 

para que possam representar as ideias abstratas de uma maneira completa. 

Desse modo, Dienes (1965) argumenta que se o aprendizado matemático dos 

educandos for enraizado em experiências manipulativas, então os alunos podem se 

tornar capazes de diminuir a dicotomia entre as experiências vivenciadas em seu 

cotidiano com o mundo abstrato da matemática. Similarmente, a utilização dos 

materiais manipulativos também são ferramentas importantes que auxiliam na 

promoção do entendimento e da aprendizagem matemática de alunos com deficiências 

(THORNTON e WILMOT, 1986). 

Assim, a aprendizagem em matemática dos alunos com deficiências, como, por 

exemplo, os cegos, pode ser favorecida pela utilização de materiais manipulativos por 

meio da representação das situações-problema propostas em sala de aula 

(FERNANDES, 2011) com a elaboração de atividades curriculares matemáticas que 

tenham esse objetivo. Essa abordagem pode ser eficaz para promover a interação dos 

alunos com deficiência visual com o conhecimento matemático. 

Nesse contexto, as barras de Cuisenaire podem ser utilizadas para auxiliar os 

alunos na aprendizagem de conceitos matemáticos como os numéricos e as medidas 

(CHARLES, HOLDEN e BRUMMETT, 1989). Por exemplo, os resultados do estudo 

conduzido por Marsh e Cooke (1996) mostram que a utilização das barras de Cuisenaire 

contribuiu para que os alunos do terceiro ano do ensino fundamental pudessem 

identificar as operações matemáticas necessárias para a resolução dos problemas que 

foram propostos em sala de aula. 

No processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos com a 

utilização de materiais manipulativos, como as barras de Cuisenaire, os alunos precisam 

ser capazes de estabelecerem semelhanças e diferenças, perceberem regularidades e 

singularidades, estabelecerem relações com outros conhecimentos e com a vida 

cotidiana para que possam compreender as representações simbólicas da matemática. A 

utilização apropriada desses materiais possibilita que os alunos entendam os conteúdos 

matemáticos propostos em sala de aula (VINSON, 2001). 

Consequentemente, é importante considerar o processo de ensino de alunos com 

deficiências e também a potencialidade de seu aprendizado matemático para que se 

possa propor a condução de seus estudos sob uma perspectiva qualitativa e não como 

uma variação quantitativa das crianças sem deficiências (VYGOTSKY, 1989 apud 

HEALY e FERNANDES, 2011). 
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1.6. Vygotsky e os Conceitos da Mediação, da Zona de Desenvolvimento 

Proximal e da Compensação Social 

 

Em 1924, Vygotsky iniciou os seus estudos na área de educação especial quando 

trabalhou no Instituto de Psicologia Experimental de Moscou, na Rússia, sendo que 

uma: 

(...) característica [importante] desses trabalhos é o destaque dado à 

importância da educação social de crianças deficientes e ao potencial 

dessas crianças para um desenvolvimento normal. (...) [Ele] propõe 

que a criança com necessidades especiais seja estudada sob uma 

perspectiva qualitativa e não como uma variação quantitativa da 

criança ‘normal’ (HEALY e FERNANDES, 2011, p. 229). 

 

Nessa época, os trabalhos desenvolvidos por Vygotsky eram otimistas, pois 

destacavam que as deficiências, como, por exemplo, a cegueira e a surdez somente 

significavam a lacuna de um dos caminhos para o acesso ao ambiente, que pode ser 

substituído por outro (HEALY e FERNANDES, 2011). 

Os estudos do desenvolvimento das crianças com deficiências foram 

denominados de Defectologia, cujo conceito está relacionado com as investigações das 

dificuldades de aprendizagem de alunos da educação especial, que têm deficiências 

sensoriais (auditivas, fala ou visão), deficiências motoras, bem como deficiências no 

funcionamento cognitivo (SMAGORINSKY, 2012). 

A educação defectológica foi desenvolvida com a premissa de que é importante 

que a educação atenda as necessidades especiais dos alunos com deficiências por meio 

da elaboração de um sistema especial de signos culturais e símbolos que devem ser 

adaptados às características específicas desses alunos (VYGOTSKY, 1993). 

De acordo com essa perspectiva, há uma ênfase na mediação por meio da utilização 

desse sistema simbólico fundamental para mediar as ações entre os alunos com 

deficiências e os conteúdos (VYGOTSKY, 1993) curriculares, visando potencializar as 

habilidades desses alunos. 

 

1.6.1.   Mediação 

 

O conceito de mediação é central na teoria de Vygotsky (1988), pois “funda-se 

não só na fala oral, mas em situações interativas, nas quais instrumentos, gestos, signos 
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e outros elementos que fazem parte do meio transformam processos interpessoais
21

 em 

intrapessoais
22

” (HEALY e FERNANDES, 2011, p. 230). 

Nesse direcionamento, existe um conjunto de fatores externos e signos, que 

medeia
23

 as imagens que são formadas pelos alunos durante o processo de apropriação 

do conhecimento. Esse conjunto é considerado com um mediador interno que funciona 

como uma ferramenta auxiliar que é utilizada para transformar os objetos (REGO, 

1995) que estão disponibilizados no ambiente.  

Nesse contexto, o conhecimento não pode ser considerado somente como um 

produto dos órgãos sensoriais, pois é resultado do processo de apropriação que se 

realiza por meio das relações sociais, que são construídas no decorrer da história 

sociocultural dos indivíduos (VYGOTSKY, 1989). Nesse direcionamento, o conceito de 

mediação enfatiza os aspectos: 

(...) simbólicos e discursivos de atividades diversas, ainda associando-

as a[os] aspectos sócio-interacionais entre os indivíduos envolvidos 

numa situação problema. Vygotsky atribuía um papel central aos 

instrumentos de natureza semiótica, dentro destes, se ocupou 

centralmente da fala como via principal para a análise das raízes 

genéticas do pensamento
24

 e da consciência (FERNANDES, 2008, p. 

59). 

 

                                                 
21

Os processos resultam da interação dos sujeitos com o meio e com os outros. É através dessa interação 

que os seres humanos aprendem e constroem os conhecimentos. O desenvolvimento cognitivo dos 

sujeitos é produzido pelo processo de internalização da interação social com os materiais fornecidos pela 

cultura. Sendo assim, o processo de internalização se constrói de fora para dentro (VYGOTSKY, 1998). 
22

Nos processos intrapessoais ocorre a interação dos sujeitos com os outros e consigo mesmo, os seres 

humanos internalizam os conhecimentos e as funções sociais. Essa abordagem possibilita que esses 

sujeitos construam conhecimentos e tenham consciência do papel e da função social que lhes foram 

atribuídos. O processo de internalização dos seres humanos se inicia no plano social, no qual acontecem 

as relações interpessoais, sendo que se direciona constantemente para o plano individual interno, que são 

as relações intrapessoais por meio das quais os sujeitos confrontam-se consigo mesmos, aceitando, 

questionando, refletindo e sempre construindo e reconstruindo os conhecimentos. Assim, os sujeitos 

constroem os seus conhecimentos e se constituem a partir de relações intra e interpessoais (VYGOTSKY, 

1998).  
23

Existem dois tipos de mediadores, os técnicos e os semióticos. Os mediadores semióticos se referem aos 

signos. Porém, os mediadores técnicos também são importantes, pois criam a tradução sensorial que 

possibilita o acesso às informações do meio que seriam acessadas por um sentido, que não está presente, 

ou seja, por outro sentido, como, por exemplo, a percepção de volume não pela visão, mas pelo tato. 

Contudo, os dois tipos de mediadores devem estar juntos, pois o aspecto sensorial fornece os elementos 

experienciais para o sujeito enquanto o aspecto simbólico ou semiótico fornece as chaves interpretativas 

para a articulação das experiências sensoriais com outras por meio dos conceitos educacionais, simbólicos 

e matemáticos (FINO, 2001). 
24

É a capacidade humana de unir a linguagem ao pensamento para organizar a realidade. Para Vygotsky, 

o pensamento deixa de ser biológico para se tornar histórico-social, diferenciando o homem dos outros 

animais. A sua principal marca é a construção dos significados das palavras. Assim, o pensamento 

humano é formado primordialmente pelas aptidões geneticamente determinadas e amadurecidas com base 

na estimulação ambiental.  
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Assim, a mediação ocorre por meio da interação entre os sujeitos e o mundo de 

maneira intermediada por ferramentas pedagógicas que estão relacionadas com a 

linguagem e com os materiais concretos e manipuláveis (MOYSÉS, 2012). Nesse 

sentido, a relação dos seres humanos e, consequentemente, dos alunos com deficiências, 

com o mundo “não é direta, mas é uma relação mediada e complexa que se realiza por 

meio de dois tipos de mediadores: os instrumentos e os signos” (VYGOTSKY, 1987 

apud MANRIQUE e FERREIRA, 2010, p. 15). 

Inicialmente, os indivíduos produzem os signos, que podem ser considerados 

como representações de suas experiências cotidianas. Assim, à medida que essas 

representações são compartilhadas, ou seja, representadas por meio dos mesmos signos, 

as experiências semelhantes para diferentes indivíduos podem possibilitar a emergência 

de uma nova série de processos cognitivos, que ultrapassam a existência individual de 

cada indivíduo e estabelecem um novo plano desses processos psíquicos, que é o social 

(MOYSÉS, 2012). 

No entanto, para que esse compartilhamento possa ocorrer, é necessário que se 

crie um sistema de signos que seja expresso por meio de sua materialização no mundo. 

Dessa maneira, a linguagem é entendida em sua ampla gama de manifestações, pois 

pode ser considerada como um sistema de signos por excelência. Por exemplo, a 

linguagem pode ser expressa por meio da língua falada, que é um sistema de símbolos 

que identificam regras de comportamento a serem realizados, como, por exemplo, as 

placas de trânsito ou os sinais que identificam as quantidades e as suas relações como os 

números e os sinais de operações matemáticas (MOYSÉS, 2011).  

Então, esse sistema de signos pode se materializar em instrumentos por meio do 

desenvolvimento de ações previamente definidas no campo social, pois é portador de 

uma intencionalidade e de uma intervenção humana. Então, esses instrumentos podem 

ser de dois tipos:  

(...) os técnicos, produzidos para agir sobre a natureza ou realidade 

material, e os (...) (sistemas de signos), criados para a comunicação 

entre os diferentes atores e para a representação da realidade. (...) O 

instrumento técnico, como toda outra obra humana, é a materialização 

(objetivação) do projeto que preside à sua produção, o que faz dele um 

objeto significante, o qual, ao mesmo tempo [em] que remete a seu 

autor, prenuncia uma certa modalidade da ação da qual é portador. 

Esta qualidade do instrumento técnico, como de toda obra humana, 

permite a sua socialização: tanto do seu uso (fazer), quanto da ideia 

que ele encerra (saber) (PINO, 1995, p. 31 - 32). 
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Os instrumentos técnicos compartilham uma série de sentidos que se 

materializam nesses instrumentos. Esses sentidos são entendidos como a soma de fatos 

psicológicos despertados na consciência dos indivíduos pela utilização desses 

instrumentos. Porém, a apropriação dessas significações não ocorre de maneira 

automática, principalmente, quando estão associadas aos conceitos escolares. A 

atribuição de um significado para essas experiências que podem ser despertadas por 

esses instrumentos é desencadeada em função do contexto sócio-histórico no qual os 

indivíduos estão inseridos (DAMINANOVIC, 2007). 

Nesse contexto, as práticas sociais adquirem um papel de explicação do 

funcionamento desses instrumentos, bem como na identificação de diferentes situações 

nas quais a sua utilização e a sua ação proporcionam significados diferenciados 

(DAMINANOVIC, 2007). Contudo, para que esses instrumentos possam se tornar 

mediadores do processo de ensino e aprendizagem, existe a necessidade que sejam 

apropriados pelos indivíduos (CAVALCANTI, 2005). 

Essa apropriação é desencadeada na medida em que os processos sociais 

contidos nesses instrumentos são internalizados pelos indivíduos. Assim, a 

internalização ocorre primeiramente com o desenvolvimento da linguagem, que é 

organizada para possibilitar a comunicação entre os indivíduos. Então, as informações 

que surgiram externamente, em um determinado contexto social, são internalizadas, no 

momento em que os indivíduos conseguem utilizar esse processo comunicativo. 

Essa abordagem se direciona para o segundo aspecto estruturante do processo de 

internalização, que somente ocorre no ato específico de sua utilização orientada para 

que os indivíduos possam solucionar problemas no próprio contexto sociocultural. Esse 

processo se expressa em três estágios: a) o primeiro, no qual os indivíduos selecionam 

por imitação, os comportamentos sociais que pretendem desenvolver, b) o segundo, no 

qual os elementos disponíveis se organizam internamente, a partir do estabelecimento 

de seu ordenamento e de suas relações com contextos específicos, e c) o terceiro, no 

qual esses elementos começam a ser articulados e associados de maneira criativa e livre 

pelos indivíduos (LAMPREIA, 1992). 

Porém, a internalização dos significados sociais mediados pelos artefatos 

materiais não ocorre somente como uma transferência desses sentidos sociais para os 

indivíduos, pois se deve compreender também como a apropriação desses instrumentos 

como intermediários da relação dos indivíduos com o mundo, e na sua capacidade de 

utilizar esses instrumentos para resolver problemas concretos em contextos específicos. 
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Então, essa apropriação pode ultrapassar a dimensão de interação entre os 

indivíduos e os instrumentos ou entre os indivíduos e o contexto sócio-histórico 

cultural, possibilitando a existência de uma ação dialética entre os indivíduos, esses 

instrumentos e o seu ambiente. A construção cultural está presente nesse ambiente por 

meio da aprendizagem, que contribui para a existência de possibilidades de 

transformação dos significados aprendidos pela ação concreta de aplicação desses 

instrumentos na transformação da realidade que circunda os indivíduos 

(CAVALCANTI, 2005). De acordo com: 

Leontiev (1978), ao apropriar-se de um instrumento, o homem 

incorpora as necessidades e capacidades humanas que ali foram 

objetivadas de geração em geração, ou seja, se apropria das 

riquezas acumuladas nos instrumentos. Ele denomina esse 

processo de apropriação, o que de forma simplista indica a ação 

de fazer seu o que já é dos outros. Todo processo de 

apropriação, no caso, o processo cognitivo, é mediado por 

signos iniciando-se por estimulações externas que solicitam o 

concurso de um ou de vários de nossos órgãos sensoriais, na 

forma de signos. Em seguida, o processo continua pela 

interpretação e transformação dos signos em outros e assim 

sucessivamente até a formulação do pensamento conceitual 

(FERNANDES e HEALY, 2011, p. 231). 

 

No entanto, Vygotsky (1988) argumenta que esse processo de apropriação dos 

sentidos e significados dos instrumentos e das práticas sociais deve ser considerado 

dentro do contexto do processo de desenvolvimento dos indivíduos. Nesse sentido, 

existem pelo menos dois níveis de desenvolvimento nos indivíduos. 

No primeiro nível se situa o desenvolvimento atual, no qual ocorre o processo de 

internalização descrito anteriormente e por meio do qual as ações de utilização dos 

sentidos e significações adquiridos podem ser utilizadas de maneira independente pelos 

indivíduos na capacidade de resolver problemas em contextos específicos. 

No segundo nível, os indivíduos podem resolver outros tipos de problemas que 

extrapolam a sua capacidade atual de resolução, como, por exemplo, por meio da 

imitação e da realização de atividades auxiliadas por outros indivíduos (VYGOTSKY, 

1988). 

Esse processo está relacionado com o conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), que foi elaborado por Vygotsky a partir de seus estudos sobre 

defectologia, que atualmente relaciona-se com o estudo de pessoas com deficiência. 
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1.6.2.   Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

No contexto escolar, os alunos, com níveis de desenvolvimento atual 

semelhante, podem solucionar problemas com níveis de complexidade diferentes em 

função dos estímulos de orientação externos e, também, pela sua capacidade de se 

apropriar dessas orientações. Essa capacidade, que é diferente nos alunos, estabelece um 

segundo nível de desenvolvimento, no qual, para além de sua capacidade atual, também 

está a sua capacidade de resolver problemas com o auxílio de outros indivíduos. 

A distância entre esses dois níveis de desenvolvimento foi denominada de Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP) (VYGOTSKY, 1988), que é definida como a: 

(...) existência de uma área potencial de desenvolvimento cognitivo 

definida como a distância que medeia entre o nível actual de 

desenvolvimento da criança, determinado pela sua capacidade actual 

de resolver problemas individualmente, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da resolução de problemas sob a 

orientação de adultos, ou em colaboração com pares mais capazes 

(VYGOSTSKY, 1978 apud FINO, 2001, p. 5). 

 

Além da compreensão sobre a diferença entre a capacidade de resolução de 

problemas de maneira autônoma e assistida, o conceito de ZDP também indica que a 

exposição a contextos assistidos de desenvolvimento podem ter um impacto 

determinante na expansão e no desenvolvimento real dos alunos, aproveitando todo o 

seu potencial (ZANELLA, 1994). 

 De acordo com Fino (2001), os artefatos servem como mediadores da 

aprendizagem nesse duplo nível de desenvolvimento, pois além de serem instrumentos 

que possibilitam a realização das atividades internalizadas pelos indivíduos também 

intermedeiam a sua relação com a realização de atividades que ainda não foram 

internalizadas. Então, esses instrumentos funcionam como materializações de ações a 

serem desenvolvidas, ainda que por imitações, que podem ser entendidas como a 

repetição de uma ação externa e também como uma conversão dos sentidos presentes na 

atividade imitada externa em um recurso interno dos indivíduos, sendo que estão 

associadas a uma zona de desenvolvimento proximal dos indivíduos. 

De acordo com esse contexto, os artefatos existem para facilitar a aquisição de 

novos processos cognitivos e também como estruturadores de uma zona de 

desenvolvimento proximal inerente às suas atividades. Nesse sentido, é 

responsabilidade dos professores orientarem os alunos para que o processo de 

apropriação dos signos presentes nos instrumentos, mas também atuarem como agentes 
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metacognitivos. Esses agentes buscam desenvolver nos alunos a capacidade de 

reconhecer o processo de construção do próprio conhecimento e a capacidade de 

analisá-lo, se responsabilizar por esse processo e controlá-lo, uma perspectiva interativa 

e colaborativa (FINO, 2001). 

Nesse direcionamento, o conceito de ZDP assume um importante papel para a 

educação inclusiva, pois mostra que as possibilidades de desenvolvimento dos alunos 

são muito superiores ao seu desenvolvimento atual, e que o processo de ensino 

apropriado pode atuar no sentido de possibilitar o desenvolvimento de alunos com 

dificuldades relacionadas com as suas deficiências. Assim, a estruturação de materiais 

adaptados, que possibilitam o acesso às experiências e significações pelos sentidos não 

comprometidos pela deficiência, deve possibilitar que os alunos com deficiências 

possam acessar os mesmos conteúdos que aqueles não deficientes (COSTA, 2006). 

 

1.6.3.   Compensação Social 

 

Considerando o caso específico da cegueira, Vygotsky (2011) argumenta que 

não é a deficiência em si que causará a dificuldade de aprendizagem, mas, 

principalmente, a inserção dos indivíduos em um ambiente social no qual os 

instrumentos e os sentidos produzidos em relação a essa deficiência sejam organizados e 

compartilhados de uma maneira que possam ser apreendidos pelos alunos apesar de 

suas deficiências. 

Nesse direcionamento, a “cegueira não é somente um defeito, uma debilidade, 

senão também, em certo sentido, uma fonte de manifestação das capacidades, uma 

força” (VYGOTSKY, 1989, p. 74). Dessa maneira, esse problema pode se originar na 

interação entre os indivíduos cegos e a sociedade. De acordo com esse ponto de vista,  

Vygotsky compreende o indivíduo deficiente como aquele que, 

embora manifeste defeitos de natureza orgânica, traz subjacentes a 

estes a força psicológica para a superação dos mesmos, desde que seu 

meio social favoreça a sua compensação e lhe possibilite o equilíbrio 

psicossocial (HOGETOP, 2003, p.46). 

 

De acordo com essa asserção, a integração dos indivíduos cegos com a 

sociedade também é desencadeada por meio do domínio da linguagem que possibilita a 

sua interação social (VYGOTSKY, 1983). 

Assim, a busca pela superação desse déficit interacional no processo de 

disponibilização de instrumentos e atividades adaptadas à situação da deficiência 
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determina o conceito de Compensação Social, que pode ser considerada como uma 

reação dos indivíduos diante de suas deficiências, no sentido de superar as suas 

dificuldades com base em instrumentos artificiais, como, por exemplo, a mediação 

simbólica (NUERNBERG, 2008). Então, essa compensação se baseia na interação entre 

os indivíduos com os ambientes nos quais estão inseridos por meio da utilização de 

instrumentos e signos. 

No contexto escolar, os instrumentos correspondem aos objetos que são 

mediadores da relação entre os alunos e a escola. Os alunos também têm a capacidade 

de criarem os seus próprios instrumentos para utilizá-los na realização das tarefas 

propostas em sala de aula. Os signos correspondem aos instrumentos da atividade 

psicológica dos alunos, que os auxiliam a tornarem as suas mentes mais sofisticadas, 

possibilitando um comportamento que pode auxiliá-los na busca da (re)solução de 

problemas por meio da ativação da memória (VYGOTSKY, 1989). 

Nesse contexto, quando o trabalho pedagógico é realizado com os alunos cegos, 

os signos devem ser representados por meio de materiais manipulativos para auxiliá-los 

na construção do conhecimento a partir de elementos concretos para que, 

posteriormente, possam abstrair e construir novos signos. Dessa maneira, os alunos 

registram os objetos concretos para a sua representação por meio dos signos que os 

representam (FERREIRO e TEBEROSKY, 1987). 

Então, existe a necessidade de retomar a noção de que não é propriamente a 

existência de um defeito orgânico que pode causar a deficiência, mas a ausência da 

compensação social, que se relaciona com uma (re)estruturação das relações sociais 

entre os próprios indivíduos e, também, entre os objetos e os outros indivíduos. Nessa 

abordagem, as características específicas dos indivíduos, que são causadas por suas 

diferenças orgânicas, representam empecilhos e desvantagens, pois não disponibilizam 

oportunidades ou alternativas para que tenham acesso para essas relações 

(VYGOTSKY, 2011). 

Nesse sentido, o processo de compensação apresenta duas perspectivas. Na 

primeira perspectiva, essa compensação se expressa no nível dos indivíduos com 

deficiência física, que mobiliza áreas alternativas de seu corpo e de seus sentidos com a 

energia psíquica liberada da área prejudicada para o processo de aprendizagem e 

apropriação dos signos. 

Dessa maneira, a vivência com os elementos da vida cotidiana podem se originar 

das experiências sensoriais vivenciadas pelos alunos. Essas experiências são 
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importantes, pois fornecem referenciais, dentro dos processos cognitivos básicos, como, 

por exemplo, a atenção, a memória, a imaginação, que estejam relacionadas com o 

mundo concreto. Essas experiências podem possibilitar acesso dos alunos cegos às 

experiências sociais dos videntes (NUREMBERG, 2008). 

Na segunda perspectiva, é preciso que se retorne ao papel dos professores na 

estimulação da zona de desenvolvimento proximal dos alunos por meio da organização 

do processo educativo como mediador de ações educacionais planejadas e direcionadas 

para a compensação social. 

Essa perspectiva está relacionada com os processos mentais superiores e, 

principalmente, com a construção de uma rede de atribuição de significados aos 

conceitos que possuem relação com os contextos sociais específicos. Essa mediação 

ocorre por meio da linguagem, que é compartilhada pelos professores (NUREMBERG, 

2008) em sala de aula. 

Porém, é importante destacar que a criação de formas compensatórias 

educacionais não se configura como o suprimento de uma carência, mas como a criação 

de condições efetivas de participação social. Por outro lado, a criação dessas formas 

deve garantir a participação dos alunos nos processos educacional e social (BEZERRA 

e ARAÚJO, 2011). 

 No entanto, o processo de compensação também deve ser compreendido dentro 

de uma perspectiva de estruturação da personalidade dos indivíduos por meio da qual a 

ação de mobilização da energia psíquica das áreas orgânicas afetadas para outras áreas 

tenham um sentido e uma possibilidade de expressão social. Dessa maneira, os sentidos 

e as possibilidades de expressão podem ser mediados por instrumentos e signos 

acessíveis e manipuláveis pelos alunos (DAINEZ e SMOLKA, 2014). 

Contudo, isso não significa que haja uma compensação biológica para as 

deficiências, pois a busca de acesso às informações por meio do tato ou da audição não 

substituem as percepções sensoriais da visão. Assim, essa compensação é social, pois 

ocorre por meio da linguagem, sendo que pode facilitar o acesso às experiências 

impossibilitadas pela cegueira. Nesse sentido, apesar da importância da utilização dos 

artefatos de intermediação, o papel dos professores nesse processo é fundamental para 

possibilitar essa compensação (NUERMBERG, 2008). 

Por exemplo, o sistema Braile possibilita a leitura por meio de pontos percebidos 

por pressão tátil, bem como o desenvolvimento da significação das experiências 

sensoriais como associadas à linguagem escrita. Porém, existem também os aspectos 
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emocionais que devem ser considerados, como, por exemplo, a percepção que os 

indivíduos possuem de si mesmos em relação às suas deficiências. 

Nesse sentido, para além da mediação sobre os objetos do mundo, a 

compensação social também participa no processo da construção de um conceito de si 

mesmo dos alunos e das possibilidades que podem almejar (LIRA e SCHILINDWEIN, 

2008) no processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com Vygotsky, os indivíduos criam processos adaptativos com o 

objetivo de superarem as dificuldades que encontram no ambiente no qual estão 

inseridos. No entanto, “apesar de o organismo possuir, em potencial, essa capacidade de 

superação, ela só se realiza a partir da interação com fatores ambientais, pois o 

desenvolvimento se dá no entrelaçamento de fatores externos e internos” (COSTA, 

2006, p. 233). 

Por exemplo, o organismo dos alunos cegos se reorganiza para que as funções 

restantes trabalhem juntas para superar as dificuldades apresentadas na realização das 

atividades escolares por meio do processamento de estímulos do mundo externo com o 

auxílio da mediação de instrumentos como o Braile (COSTA, 2006) e os materiais 

manipulativos como as barras de Cuisinaire. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDO QUALITATIVO: DELINEANDO OS PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS E AS SUAS ETAPAS 
 

 

A pesquisa cientifica visa conhecer um ou mais aspectos de um 

determinado assunto, devendo ser sistemática, metódica e crítica, pois 

o seu produto deve contribuir para o avanço do conhecimento humano 

(ROSA, 2011, p. 6). 

 

 

Este estudo utilizou uma metodologia de pesquisa qualitativa, que tem por 

objetivo qualificar e atribuir qualidades quando se investiga questões subjetivas 

(JAVARONI, SANTOS e BORBA, 2011) Assim, a resposta para a questão de 

investigação foi obtida a partir da coleta de dados descritivos e do contato direto e 

interativo da professora-pesquisadora com o participante deste estudo que forneceu as 

informações necessárias para responder a problemática desse estudo. Nesse sentido, a 

pesquisa qualitativa tem como: 

(...) foco entender e interpretar dados e discursos, mesmo quando 

envolve grupos de participantes, (...) [Esse tipo de pesquisa] depende 

da relação [entre] observador-observado (...). Essa metodologia por 

excelência repousa sobre a interpretação e várias técnicas de análise 

de discurso (D’AMBROSIO, 2006, p. 10). 

 

Dessa maneira, quando se está elaborando ou executando uma pesquisa em 

educação matemática, busca-se entender as relações que acontecem com o objeto do 

estudo, que está ancorado em uma perspectiva teórica que sustenta a maneira de 

concepção do mundo em que se vive. Então, a pesquisa pode ser descrita como uma: 

(...) trajetória circular em torno do que se deseja compreender, não se 

preocupando única e exclusivamente com seus princípios, leis e 

generalizações, mas sim focando nos elementos que se constituem 

significativos para o pesquisador (JAVARONI et al., 2011, p. 198). 

 

Nesse direcionamento, o processo metodológico qualitativo constitui-se por 

meio de ações da observação com as quais os “pesquisador[es] também se baseia[m] em 

hipóteses, possu[em] intencionalidade na participação do grupo” (FIORENTINI e 

LORENZATO, 2006, p. 109). 

Assim, diante dessa perspectiva, a abordagem qualitativa é o tipo de pesquisa 

que melhor responde às inovações intrínsecas ao desenvolvimento curricular, pois 

depende da observação das reações e do comportamento dos indivíduos. Então, os 
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pesquisadores e os pesquisados desenvolvem uma relação íntima (FIORENTINI e 

LORENZATO, 2006). 

De acordo com essa abordagem, as entrevistas são fundamentais na condução de 

pesquisas e investigações e a observação de reações dos respondentes é facilitada pelos 

seus registros (D’AMBROSIO, 2006). Assim, a técnica qualitativa permite aos 

pesquisadores e investigadores liberdade e flexibilidade para que possam focalizar de 

uma maneira ampla e holística os temas que estão relacionados com a problemática a 

ser estudada (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

 

2.1.      Delineando o Paradigma de Pesquisa 

 

O paradigma de pesquisa apropriado para esse estudo é o Interpretativo, cujo 

principal interesse é o entendimento das experiências humanas de uma maneira 

holística. Nesse sentido, uma das principais metas desse estudo foi o desenvolvimento 

de uma compreensão ampla sobre as experiências matemáticas vivenciadas por um 

aluno cego no ambiente escolar. 

O principal objetivo desse paradigma está relacionado com o entendimento 

humano, com a interpretação, com a intersubjetividade e com a verdade vivenciada 

(ERNEST, 1994) cotidianamente, pois as experiências humanas se desenvolvem em 

contextos socioculturais nos quais se originam. Nesse contexto, os pesquisadores e 

investigadores revelam e descobrem informações amplas e complexas em relação ao 

fenômeno a ser estudado (MAYKUT e MOREHOUSE, 1994). 

Então, o paradigma interpretativo orienta-se pela tentativa de compreender o 

mundo da maneira como é percebido e vivido, pois procura entender a natureza do 

mundo social ao nível da experiência subjetiva. Sendo assim, esse paradigma busca as 

explicações relacionadas com a consciência individual e com a subjetividade, que estão 

enraizados na perspectiva dos participantes e não na ação dos observadores (ERNEST, 

1994). 

Dessa maneira, a abordagem qualitativa e o paradigma interpretivista são 

necessários para a condução de pesquisas e investigações de temas relacionados com a 

educação especial, tendo sido utilizados com muita frequência, pois os pesquisadores 

que investigam esse campo de estudo estão interessados no processo desenvolvido no 

decorrer da realização de suas pesquisas (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 
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Nesse sentido, o principal interesse da professora-pesquisadora no 

desenvolvimento dessa pesquisa foi coletar dados e informações que possibilitassem o 

seu entendimento com relação às necessidades especiais de alunos cegos sobre o ensino 

e aprendizagem de conteúdos matemáticos por meio da utilização das barras de 

Cuisenaire adaptadas como mediadores desse processo. 

 

2.2.      Contexto Educacional 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual e também nas dependências da 

APAE de um município de, aproximadamente, 28.000 habitantes, localizado na Zona da 

Mata do interior do estado de Minas Gerais. 

 

2.2.1.   Contextualizando a Escola 

 

 A escola estadual na qual o participante desta pesquisa estuda foi fundada em 29 

de Março de 1963. Atualmente, a escola possui 1.300 alunos e funciona nos turnos 

diurno e vespertino, disponibilizando matrículas para os ensinos Fundamental I, 

Fundamental II e Médio. Essa escola também atende alunos com deficiências, como, 

por exemplo, autistas e deficientes intelectuais e auditivos. É importante enfatizar que, 

nessa escola, todos os alunos com deficiências se encontram matriculados em turmas 

regulares de ensino. 

 A escola possui dois alunos cegos, sendo que apenas o participante dessa 

pesquisa possui uma professora de apoio que o auxilia na realização das tarefas 

propostas em sala de aula. A turma na qual o participante desse estudo está matriculado 

tinha 19 alunos, sendo esse participante o único aluno com deficiência dessa sala de 

aula. 

Ressalta-se que essa professora foi designada por ordem judicial
25

 após os pais 

de esse aluno solicitarem ao promotor do município que o filho tivesse um 

acompanhamento especial para a realização das atividades escolares. Para que possa 

acompanhar o aluno cego de maneira adequada, essa professora frequentemente 

                                                 
25

O auxílio dessa professora foi uma conquista judicial dos pais junto ao promotor da cidade e à 

Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Ressalta-se que essa escola possui outra aluna com 

cegueira congênita semelhante à de Caio, que não possui uma professora de apoio, pois a sua família não 

exigiu judicialmente a prestação desse serviço. 
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participa de cursos de capacitações, que são direcionadas para o atendimento aos alunos 

com necessidades educacionais especiais, para que esteja devidamente preparada para 

apoiá-los e ensiná-los. 

A escola possui uma biblioteca e um laboratório de informática, sendo que os 

alunos com necessidades educacionais especiais são atendidos pelo serviço de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Sala de Recursos Multifuncionais
26

 

que tem por objetivo apoiar a organização e a oferta do AEE prestado de maneira 

complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação matriculados em classes comuns do 

ensino regular, assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem 

(BRASIL, 2008). 

 

2.2.1.1. Contextualizando a Sala de Aula 

 

Dezenove alunos estavam matriculados na sala de aula na qual o participante 

deste estudo desenvolve as suas atividades escolares. Desses alunos, somente o 

participante deste estudo é cego, possuindo necessidades educacionais especiais em sala 

de aula. 

A professora da turma é licenciada em pedagogia e está acompanhando os 

alunos dessa turma alunos desde o ano letivo anterior. A professora de apoio, que 

auxilia o participante deste estudo, foi designada em 2015, possuindo formação em 

braile e experiências no ensino de alunos com necessidades educacionais especiais. 

 

2.2.2.   Contextualizando a APAE 

 

A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) da cidade onde essa 

pesquisa foi realizada foi fundada no mês de Maio de 1998. Nessa associação, são 

oferecidos a Educação Infantil, o Ensino Fundamental I e II e o EJA, bem como o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os alunos encaminhados pelas 

escolas de ensino regular. 

Atualmente, no corrente ano de 2015, a APAE presta assistência para 120 

crianças, adolescentes e jovens com vários tipos de deficiências, como, por exemplo, 

                                                 
26

Maiores informações estão disponibilizadas no site do MEC: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-

educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-einclusao/programas-e-acoes?id=17430 
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intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento. Esses alunos são 

encaminhados para a APAE pelos médicos ou pela direção das escolas que frequentam. 

Assim, ao ingressarem nessa associação, esses alunos são direcionados para a 

realização de um processo de triagem que é realizada por um grupo de profissionais 

composto por fonoaudiólogas, psicólogas, fisioterapeutas, pedagogas e assistentes 

sociais. Após a realização desse processo de avaliação, esses profissionais dispõem de 

subsídios para que possam determinar qual é o tipo de atendimento que deve ser 

adotado para esses alunos. 

Na APAE, esse participante foi alfabetizado em braile, sendo que houve muita 

dedicação dos professores para promover o seu aprendizado e a sua socialização, o que 

foi constatado por meio do relato da mãe e do aluno e de outras pessoas da cidade com 

as quais a professora-pesquisadora manteve contato. 

Nessa associação, o participante deste estudo é auxiliado na composição da 

postura física, intelectual e comportamental que deve ter em sociedade. Essa postura 

está relacionada com o comportamento que esse participante deve assumir em 

determinados lugares, como, por exemplo, a escola, a igreja e as festas. 

Nesse sentido, o tom de voz, a correção de manias e a adequação de gestos 

compõem os elementos para o desenvolvimento da postura necessária para o convívio 

em sociedade, pois a cegueira pode impossibilitar esses alunos de aprender pela 

observação visual o comportamento dos outros indivíduos. 

Então, destaca-se que o “corpo cego é (...) constituído de movimento, 

pensamento, emoção, razão, sentimentos e sonhos, muitos sonhos. As vias de acesso a 

estas informações é que são outras, pois eles [os cegos] não utilizam a visão” (CAZÉ e 

OLIVERIA, 2008, p. 294). Similarmente, esse “corpo testa hipóteses de movimentos e 

seleciona os mais eficientes. Pelo processo de memória e repetição promove a 

aprendizagem desses movimentos em uma negociação com o ambiente, organizando a 

informação em tempo real” (CAZÉ e OLIVEIRA, 2008, p. 294). 

De acordo com essas asserções, é possível perceber a importância da interação 

visual para que os Cegos possam conviver em sociedade. Assim, os profissionais da 

APAE junto aos seus pais possibilitam ao participante deste estudo o desenvolvimento 

de seu comportamento e de sua postura perante a sociedade. 
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2.3.      Caracterizando os Participantes da Pesquisa 

 

Os participantes dessa pesquisa foram 01 aluno cego com 7 anos de idade, que 

estava matriculado na rede regular de ensino e uma escola pública estadual localizada 

em um município da Zona da Mata do interior do estado de Minas Gerais e também 

uma professora de apoio que auxilia esse aluno na realização das atividades curriculares 

desenvolvidas em sala de aula. 

 

2.3.1.   Participante Cego 

 

O participante deste estudo, que optou pelo pseudônimo Caio
27

, nasceu no dia 26 

de agosto de 2007, sendo que completou 8 anos no segundo semestre de 2015. Como 

nasceu prematuro, perdeu a visão quando estava no hospital, na incubadora. 

 Desde os dois anos de idade, esse participante frequenta o ambiente escolar, pois 

desde essa idade estava matriculado na APAE da cidade na qual reside. Atualmente, 

Caio frequenta a escola regular, estando matriculado no 1° ano do Ensino Fundamental 

no turno vespertino e, também, na APAE no turno diurno, frequentando essa associação 

duas vezes por semana. 

Os pais, a sua única irmã mais velha e todos os seus familiares sempre trataram 

Caio de maneira a estimulá-lo na realização de suas tarefas diárias, fornecendo-lhe os 

incentivos necessários para o seu desenvolvimento físico e intelectual, como, por 

exemplo, se locomover sozinho em casa, ouvir rádio e televisão e participar das leituras 

na missa de domingo, que são escritas em Braille para que o participante desse estudo 

consiga lê-las, pois ele foi alfabetizado aos 6 anos de idade. 

De acordo com os pais do participante deste estudo, Caio é uma criança esperta, 

feliz e muito independente, que reside no segundo andar de um sobrado e se locomove 

com destreza pelo domicílio sem o auxílio de equipamentos de acessibilidade ou com a 

ajuda de outras pessoas. 

O participante deste estudo possui boa dicção, sendo que deseja exercer a 

profissão de radialista quando for adulto, pois responde que “quero ser locutor de Rádio 

Transamérica”. É importante enfatizar que Caio participou de programas de rádio na 

                                                 
27

Após explicação da professora-pesquisadora sobre o fato de não ser possível utilizar o próprio nome na 

realização desta pesquisa, o participante deste estudo escolheu o pseudônimo de Caio para garantir o seu 

anonimato. 
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cidade e auxiliou na divulgação de informações realizadas por meio do sistema de som 

interno da escola na qual estuda. 

De acordo com relatos da professora da turma e de apoio, esse participante 

possui excelente memória e uma boa capacidade de abstração. Esses aspectos também 

foram observados pela professora-pesquisadora durante a condução dessa pesquisa e 

anotados em seu diário de campo. Essas anotações mostram que Caio consegue 

representar mentalmente os conceitos matemáticos e realizar as atividades propostas em 

sala de aula com agilidade, auxiliando-o na aprendizagem desses de conceitos. 

Na opinião das professoras da escola, Caio se interessa em participar das 

atividades propostas em sala de aula, sendo querido e admirado pelos seus colegas. Os 

companheiros de sua turma querem, em conjunto com esse participante, aprender a 

escrita Braile e utilizar o sorobã
28

 para realizarem as operações matemáticas. 

É importante ressaltar que Caio está se desenvolvendo no ritmo de sua idade, 

sendo que não desperdiça oportunidades para o desenvolvimento de seu conhecimento 

em virtude de sua cegueira. Essas observações que estão anotadas no diário de campo 

da professora-pesquisadora estão relacionadas com a participação ativa de Caio em 

todas as atividades propostas em sala de aula. Para que esse desenvolvimento possa ser 

alcançado em sua plenitude, esse participante tem o auxílio da professora de apoio nas 

tarefas curriculares, cujo material é disponibilizado em braile, sendo compatível com a 

sua série escolar e com as suas necessidades de aprendizado. 

Esse participante tem bom relacionamento com todos os funcionários, colegas e 

professores das escolas APAE e Estadual nas quais está matriculado. A mãe de Caio o 

auxilia na realização de suas atividades escolares em casa e o acompanha todos os dias 

às escolas que frequenta, porém, não permanece nessas instituições durante o seu 

período letivo. Quando necessário, a mãe de Caio auxilia esses estabelecimentos de 

ensino na realização de afazeres diários como, por exemplo, cuidar da sala de aula 

enquanto a professora se ausenta por algum determinado motivo, auxiliar os alunos na 

realização de tarefas relacionadas com a alimentação e com a utilização do banheiro.  

Caio possui uma professora de apoio que o auxilia nas aulas na realização das 

tarefas curriculares como na leitura e na explicação das atividades propostas em sala de 

aula. Frequentemente, a professora de apoio escreve essas atividades em braile quando 

                                                 
28

Sorobã ou ábaco japonês é um instrumento de procedência japonesa que foi adaptado para a utilização 

por deficientes visuais com o objetivo de auxiliá-los na realização de cálculos matemáticos (MORAIS, 

2008) 
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necessário. O participante desse estudo é alfabetizado em Braile e possui muita 

facilidade para a leitura e para a escrita, sendo que gosta de resolver problemas 

matemáticos e ler contos clássicos da literatura infantil. A professora de Caio na APAE 

adquiriu vários livros em Braile junto à Fundação Dorina Nowill, que muito contribuiu 

para estimular a leitura desse participante. Quando questionado sobre a necessidade de 

estudar, Caio respondeu que é importante, pois “senão eu não aprendo, vou ficar 

analfabeto”. 

Quando está na escola, Caio gosta de “estudar e brincar” e também de “estudar 

matemática”. Nesse sentido, para esse participante a matemática é importante, pois o 

auxilia a “ver as horas”, pois assim sabe o horário de ir para a escola, de ouvir o 

programa de rádio que gosta e de ir à missa. Contudo, Caio ainda não sabe como 

determinar as horas, mas entende a importância de saber o horário para a realização das 

atividades que realiza diariamente. Assim, Caio desenvolveu essa percepção horária em 

função de suas obrigações cotidianas, como, por exemplo, horário para ir para a escola, 

para a APAE e para a missa aos domingos.  

Para Caio, os alunos podem aprender a matemática “brincando com o material 

dourado, pois aprendo (...) a matemática (...) [com] o material dourado. Ah, já usei 

tampinha e palito de picolé”. Dessa maneira, esse participante afirma que “fica mais 

fácil” aprender matemática com a utilização desses materiais, pois “eu acho mais legal 

aprender matemática brincando!”.  

 

2.3.2.   Professora de Apoio 

 

A professora de apoio desenvolve um trabalho pedagógico e especializado com 

o participante deste estudo, sendo que está sempre disposta a auxiliar o Caio nas 

atividades e tarefas curriculares propostas pela professora da turma e pela professora-

pesquisadora. 

Nesse sentido, a professora de apoio ofereceu dicas relevantes para a professora-

pesquisadora, como, por exemplo, a utilização de uma linguagem mais adequada para se 

comunicar com o Caio, bem como quais seriam as atividades mais interessantes a serem 

realizadas com esse participante para o bom andamento e desenvolvimento deste estudo. 

No ano de 2014, esse participante esteve sob os cuidados de outra professora de 

apoio que optou por acompanhar um aluno autista, em 2015. Contudo, essa troca de 

professora de apoio não prejudicou o desenvolvimento acadêmico de Caio, pois ambas 
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as professoras de apoio são especialistas em relação ao sistema de leitura Braile, tendo 

também experiências no trabalho com alunos com deficiências visuais. 

 

2.3.2.1. Entrevista com a Professora de Apoio 

 

A entrevista com a professora de apoio foi realizada ao final da pesquisa, no dia 

17 de Junho de 2015, com duração de 30 minutos, após a entrevista com o participante 

desse estudo. Durante essa entrevista a professora-pesquisadora pode compreender e 

conhecer profundamente quais foram as impressões com relação da pesquisa realizada 

com Caio por parte da professora de apoio. 

Nesse sentido, a entrevista é “uma conversa a dois, feita por iniciativa do 

entrevistador, destinada a fornecer informações pertinentes a um objeto de pesquisa" 

(MINAYO, 1993, p. 107). Essa entrevista foi necessária para que a professora-

pesquisadora pudesse observar as expectativas, a visão e a opinião da professora de 

apoio com relação ao desenvolvimento do participante desse estudo, em sala de aula, 

após a realização das atividades com o auxílio das barras adaptadas do material 

manipulativo de Cuisenaire. 

De acordo com a professora de apoio, as barras adaptadas auxiliaram no 

desenvolvimento do raciocínio lógico e da agilidade de Caio na resolução dos 

problemas matemáticos relacionados com as operações de adição e subtração, pois esse 

“aluno cego necessitou manusear o material concreto para construir o seu raciocínio”, 

apesar de ter um “conhecimento prévio de mais, menos, maior, menor unidade dezena e 

centena”. Porém, “Caio nunca teve contato prévio com a operação de multiplicação, 

embora já tivesse contado com alguns materiais manipulativos”. 

Essa profissional também afirmou que as barras adaptadas de Cuisenaire são 

“um material muito rico e de fácil compreensão”, sendo “um recurso importante para os 

alunos cegos”, pois auxiliará os professores a “ajudar os alunos a compreenderem a 

matemática”. A professora de apoio continua a sua reflexão argumentando que esse 

material manipulativo “é fácil de trabalhar”. 

A professora de apoio também afirmou que conhece o material original de 

Cuisenaire por ter participado de um curso de capacitação para trabalhar com alunos 

com deficiências, embora não utilize esse material em sala de aula. Porém, essa 

profissional utiliza outros materiais manipulativos com os alunos, como, o Material 

Dourado, as tampinhas e os palitos de picolés. 
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Com relação ao desenvolvimento das atividades do registro documental 

realizadas no trabalho de campo desse estudo, a professora de apoio as achou “muito 

criativas”, pois auxilia os alunos na obtenção de resultados de maneira “precisa e 

divertida”. 

Dessa maneira, ao finalizar a entrevista, a professora-pesquisadora observou que 

a professora de apoio se mostrou satisfeita com o trabalho desenvolvido em parceria. De 

acordo com a professora de apoio, a utilização de materiais manipulativos é importante 

para “toda criança com deficiência necessita do material concreto para compreender e 

construir a base da matemática”, sendo que cabe aos professores serem “criativos, 

usando o lúdico e com certeza a aula será mais prazerosa”, pois é “mais um recurso 

pedagógico que o professor pode e deve usar na sala de aula”. 

 

2.4.      Design da Pesquisa: Estudo de Caso 

 

O design de pesquisa utilizado nesta pesquisa é um estudo de caso, que foi 

conduzido com um aluno cego em uma escola municipal de uma cidade localizada na 

Zona da Mata do estado de Minas Gerais. Esse design de pesquisa permitiu que a 

professora-pesquisadora pudesse coletar dados e informações necessárias e relevantes 

para que tivesse uma ampla compreensão da problemática que foi estudada, 

apresentando uma descrição completa do fenômeno investigado no contexto no qual 

está inserido (YIN, 1993). 

Assim, o principal objetivo dessa abordagem foi obter um conhecimento amplo 

sobre essa problemática para dissipar dúvidas e esclarecer questões pertinentes para a 

instrução de ações posteriores (CHIZOTTI, 2006) que podem possibilitar a obtenção de 

uma resposta para a questão de investigação. 

 

2.4.1.   Fases do Estudo de Caso 

 

Existem quatro fases para o delineamento de um estudo de caso (GIL, 2000): 

 

2.4.1.1. Delimitação da Unidade-caso 

 

Esta fase consistiu em delimitar a unidade que constituiu o caso que foi 

investigado pela professora-pesquisadora. Nesse sentido, foi importante a busca por 
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casos típicos em função da informação prévia que pudesse ser considerada como o tipo 

ideal da categoria selecionada como a unidade-caso. 

 

2.4.1.2. Coleta de Dados 

 

Esta fase foi realizada com a utilização de vários procedimentos e instrumentos 

qualitativos, como, por exemplo, a observação, a análise de conteúdo, a entrevista e as 

atividades do registro documental. Contudo, a história de vida, a aplicação de 

questionário com perguntas abertas e a análise documental também podem ser 

utilizados como instrumentos de coleta de dados. Assim, existe uma pluralidade de 

procedimentos e de instrumentos de coleta de dados que podem ser incorporados ao 

processo de obtenção de informações referentes ao caso a ser estudado. 

 

2.4.1.3. Seleção, Análise e Interpretação dos Dados 

 

Esta fase foi conduzida simultaneamente, sendo representada pela seleção, 

análise e interpretação dos dados. Para a seleção dos dados foram considerados os 

objetivos da investigação, os seus limites e o sistema de referências, que teve por 

objetivo avaliar a utilidade dos dados coletados. Dessa maneira, somente o conteúdo 

dos dados selecionados foram analisados. Assim, foi importante utilizar as categorias 

para a interpretação e a determinação da resposta à problemática da pesquisa. 

 

2.4.1.4. Elaboração do Relatório 

 

Nesta etapa, os relatórios parcial e final foram elaborados, sendo que 

disponibilizam uma descrição densa de todas as etapas da pesquisa. 

 

2.4.2.   Importância do Estudo de Caso 

 

Uma característica importante do estudo de caso é que esse design de pesquisa 

pode ser considerado como um tipo de investigação particular, que estuda uma 

determinada problemática que pode ser considerada como específica, única ou especial. 

Assim, o estudo de caso procura descobrir os elementos essenciais e 

característicos dessa problemática, pois visa contribuir para a compreensão global do 
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fenômeno a ser estudado (PONTE, 2006). Nesse direcionamento, no estudo de caso, 

podem ser: 

(...) encontradas situações devidamente caracterizadas em que se 

proponham alterações ou modificações que visam melhorá-las. No 

estudo de caso se realiza a pesquisa com relação a um determinado 

indivíduo, família, grupo ou comunidade, que tem como objetivo 

realizar uma indagação em profundidade para que se possa examinar 

um determinado ciclo de vida ou algum aspecto particular desse ciclo 

(ROSA, 2011, p. 6). 

 

Nesta pesquisa, o estudo de caso foi uma metodologia apropriada, pois 

possibilitou à professora-pesquisadora estudar em profundidade as características da 

problemática relacionada com o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemáticos por um aluno cego por um período de tempo limitado. Então, é importante 

ressaltar que no estudo de caso, a: 

(...) fundamentação teórica e a caracterização da organização devem 

ser trabalhadas, direcionando, posteriormente, a análise e a 

interpretação das informações, para identificar deficiências visando 

elaborar programas de capacitação, distribuir tarefas e determinar 

normas (ROSA, 2011, p. 6). 

 

Além disso, essa metodologia de pesquisa possibilitou a investigação da 

problemática proposta, pois existe uma variedade de fatores que podem ser diretamente 

observados para os quais não existem leis básicas para determinar quais desses 

fenômenos são importantes para esse processo investigativo (ROSA, 2011). 

Dessa maneira, a professora-pesquisadora também investigou como a utilização 

das barras adaptadas de Cuisenaire funcionou como instrumentos mediadores do 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos por um aluno cego. 

 

2.4.3.  Observação Participante 

 

Para que se possa entender a complexidade das situações-problema pesquisadas, 

a participação direta e a observação do fenômeno pelos pesquisadores também são 

importantes (PATTON, 2002). Nesse sentido, a observação participante pode ser 

descrita como uma técnica, que é previamente sistematizada mediante a elaboração de 

um roteiro, que esteja de acordo com os objetivos da pesquisa. Essa técnica tem como 

objetivo fundamentar o planejamento das estratégias utilizadas na condução da pesquisa 

para um melhor desenvolvimento das ações de observação (QUEIROZ, 2007). 
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Contudo, na observação participante, os observadores colocam-se na posição dos 

observados para que possam inserir-se no grupo a ser estudado. Nessa abordagem, esses 

pesquisadores planejam condições de observação que lhes permitem entender e 

compreender os hábitos, as atitudes, os interesses, as relações pessoais e as 

características do funcionamento dos integrantes de um determinado grupo (BARDIN, 

1997). 

Nesse contexto, os pesquisadores e investigadores interagem com os 

participantes de maneira natural, não intrusiva e não ameaçadora, pois estão: 

(...) interessados no modo como as pessoas normalmente se 

comportam e pensam nos seus ambientes naturais, tentam agir de 

modo que as atividades que ocorrem na sua presença não difiram 

significativamente daquilo que se passa na sua ausência (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994, p. 68). 

 

Assim, a observação participante se caracteriza pela metodologia de pesquisa 

qualitativa, bem como por uma atitude positiva dos pesquisadores para ouvir os outros, 

possibilitando o desenvolvimento de uma empatia mútua, pois “essa abordagem implica 

em conviver com a comunidade, partilhar o seu cotidiano e ouvir” (ROSA, 2011, p. 22). 

Essa é uma técnica de investigação que possibilita a compreensão de um 

determinado meio social e de um fenômeno que é exterior aos pesquisadores e 

investigadores, permitindo-lhes a sua integração nas atividades e vivências dos 

participantes do estudo. 

De acordo com esse contexto, a professora-pesquisadora também atuou como 

participante dessa pesquisa, pois compartilhou ativamente das ações que foram 

desenvolvidas com o participante desse estudo. 

 

2.5.     Procedimentos Metodológicos 

 

O levantamento bibliográfico iniciou-se com a busca de resumos de dissertações 

e teses que tratassem no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES). Essa pesquisa foi realizada no endereço eletrônico 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/, digitando no campo de busca Assunto, digitando 

uma ou mais palavras do assunto por meio da utilização dos termos ‘matemática, cego’, 

‘matemática, deficiente visual’, ‘matemática, baixa acuidade visual’, ‘alfabetização 

matemática, cego’, ‘ensino matemática, deficiente visual’, ‘ensino matemática, baixa 

acuidade visual’ e ‘barras de Cuisenaire’ nesse banco de teses e dissertações. Assim, 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/
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foram localizados alguns trabalhos com temas pertinentes à esse estudo, que foram 

utilizados como referências. A professora-pesquisadora também pesquisou artigos, 

dissertações e teses no site matematica inclusiva.net relacionados com os temas 

pertinentes à sua pesquisa. 

Por exemplo, como resultado dessa pesquisa, a professora-pesquisadora 

encontrou o estudo conduzido por Silva (2011) que apontou alguns caminhos que 

puderam favorecer o processo de inclusão dos alunos deficientes visuais na rede regular 

de ensino. O principal objetivo desse estudo foi fornecer subsídios teóricos e práticos 

para os professores que atuam direta ou indiretamente na educação dos alunos com 

deficiências visuais. O estudo conduzido por Fernandes e Healy (2008) mostrou a 

importância de profissionais capacitados e materiais adequados para maximizar a 

aprendizagem de alunos cegos. 

De acordo com essas autoras, as principais dificuldades na aprendizagem desses 

alunos “não são necessariamente cognitivas, mas de ordem material e técnica, e que 

frequentemente condicionam o ritmo de trabalho de um aluno cego na hora de aprender 

Matemática” (FERNANDES e HEALY, 2008, p. 8). Além do banco de teses e 

dissertações da CAPES e do site matematicainclusiva.net, foram realizadas pesquisas 

em periódicos especializados em Educação Matemática, como, por exemplo, o 

BOLEMA e o ZETETIKÉ, bem como foram consultados livros e capítulos impressos e 

na Internet, em inglês, português e espanhol, que estavam relacionados com o tema 

desse estudo. 

O projeto de pesquisa relacionado com este estudo foi apresentado e autorizado 

pela direção da escola na qual esta pesquisa de campo foi realizada (Apêndice VIII), 

sendo também aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), de acordo com o CAAE no. 42518615.9.0000.5150.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice I) foi 

entregue para os pais do aluno para a autorização de sua participação nessa pesquisa. 

Após a assinatura desse termo, o aluno tornou-se participante deste estudo. 

Posteriormente, as entrevistas foram realizadas, sendo a primeira no dia 04 de maio de 

2015, no início do trabalho de campo deste estudo e a segunda no dia 17 de junho de 

2015, no término do trabalho de campo deste estudo. Um Termo de Autorização 

(Apêndice II) para a realização da pesquisa foi entregue para a direção da escola para 

que professora-pesquisadora tivesse permissão para realizar essa pesquisa na escola. 
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Posteriormente, foram realizadas as atividades do registro documental, que 

foram elaboradas com a utilização do material manipulativo das barras adaptadas de 

Cuisenaire para a aprendizagem de conteúdos matemáticos. Posteriormente, as 5 (cinco) 

aulas inicialmente planejadas foram substituídas por 7 (sete) aulas, pois a professora-

pesquisadora percebeu que seria necessária a realização de dois encontros extras com o 

participante deste estudo com o objetivo de realizar atividades para recapitular os 

conceitos de adição e subtração que foram estudados anteriormente. 

Essas aulas compuseram o registro documental deste estudo, sendo que as suas 

tarefas foram baseadas em algumas atividades propostas no livro intitulado 

Mathematics Textbook 1, escrito por Caleb Gattegno em 1979 e reimpresso em 2011. 

Os conteúdos dessas atividades estavam relacionados com quantidade, ordem, 

capacidade, adição e subtração. Os registros das observações realizadas neste estudo, 

durante a execução das atividades matemáticas curriculares propostas para o 

participante deste estudo foram gravadas em áudio e em vídeo, sendo transcritas 

posteriormente e anotadas no caderno de campo da professora-pesquisadora após a sua 

aplicação em sala de aula. 

Como o participante deste estudo é cego, as cores não têm influência para que 

possa perceber os números relacionados com as barras do material manipulativo 

Cuisenaire. Então, esse material foi adaptado às necessidades educacionais desse 

participante. De acordo com esse contexto, os materiais adaptados devem ser simples, 

resistentes, duráveis, de fácil manuseio, bem como agradáveis para o tato, para que 

possam favorecer a visualização dos conteúdos ensinados por meio desse sentido (SÁ, 

2011). 

Esse material também não pode apresentar riscos, pois deve ser confeccionado 

de maneira a contemplar às necessidades dos alunos com essa deficiência. Assim, esses 

materiais devem ser adaptados com a utilização de texturas diversas, como, por 

exemplo, o plástico, a borracha, a cortiça, as telas e as lixas para possibilitar a sua 

associação com as sensações que devem ser transmitidas (SÁ, 2011) na realização das 

tarefas escolares. Como essas adaptações visam facilitar a leitura tátil desses materiais 

pelos alunos com deficiências visuais, a professora pesquisadora utilizou barras de 

madeira como matéria prima para a confecção do material de Cuisenaire adaptado, que 

foram cuidadosamente lixadas para não oferecer riscos para o participante deste estudo 

durante o seu manuseio. 
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Dessa maneira, os códigos relacionados com a textura empregada nesses 

materiais foram utilizados para simbolizar as cores para alunos cegos ou com baixa 

visão (SNOW, 2002). Então, pode-se afirmar que os materiais manipulativos adaptados 

podem ser considerados como recursos pedagógicos importantes para que os 

professores possam preparar e elaborar as atividades curriculares. 

Contudo, Sá (2011) afirma que a produção e a adaptação desses materiais 

devem: 

a) Aproximar-se do modelo original. 

b) Ser atraentes e agradáveis ao tato. 

c) Pertinentes em relação aos conteúdos a serem estudados. 

d) Adequados à faixa etária dos alunos. 

e) Observar as suas dimensões e tamanho. 

f) Evitar o excesso de detalhes ou o exagero de formas e contornos. 

g) Utilizar traços e formas simples para facilitar a percepção e a compreensão 

parcial e global do objeto representado. 

 

Nesse sentido, é importante que os professores escolham os materiais 

manipulativos adequados em relação à qualidade, textura, durabilidade e consistência, 

para que os alunos cegos e com deficiências visuais sejam beneficiados pelo manuseio 

desses materiais em sala de aula (SÁ, 2011). Dessa maneira, tornou-se necessária uma 

adaptação do material manipulativo das barras de Cuisenaire, sem perder, contudo, a 

intencionalidade existente na correspondência entre os números representados por essas 

barras e as suas respectivas cores. 

Assim, as adaptações realizadas nas barras de Cuisinaire foram realizadas pela 

professora-pesquisadora em conjunto com o seu orientador após conversas realizadas 

com o Professor Arthur Powell em um congresso de Educação Matemática realizado 

em Juiz de Fora, em 2014. Posteriormente, a professora de apoio que acompanha o 

participante desse estudo em sala de aula também forneceu sugestões importantes para a 

adaptação dessas barras. 

Assim, após o Professor Arthur Powell comentar sobre a utilização das texturas 

para a adaptação das barras de Cuisenaire, a professora-pesquisadora juntamente com o 

seu professor orientador determinaram a correspondência entre as cores e os números 

que essas barras representam (GATTEGNO, 2011). Por exemplo, a menor barra do 

material manipulativo de Cuisenaire é um cubo que corresponde à unidade 1, sendo a 
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peça branca desse material manipulativo. As peças 2, 4 e 8 têm, respectivamente, as 

cores vermelha, rosa e marrom, que correspondem às nuances da cor vermelha e, 

também, às potencias de 2 representadas por 2¹, 2² e 2³. 

Por outro lado, as peças 3, 6 e 9 têm respectivamente, as cores verde clara, verde 

escura e azul, que correspondem às nuances da cor azul e que representam os múltiplos 

de 3: 3 x 1, 3 x 2 e 3 x 3. As peças 5 e 10 têm, respectivamente, as cores amarela e 

alaranjada, que correspondem às nuances de amarelo e que representam dois múltiplos 

de 5: 5 x 1 e 5 x 2 ou 5 + 5 = 10. A peça 7 é representada pela cor preta (GATTEGNO, 

2011). Assim, para adaptar as barras de Cuisenaire às necessidades do participante desse 

estudo, as cores foram substituídas por texturas, com a preocupação de que não se 

desprezassem as correspondências existentes entre as cores de mesma nuance, que são 

representadas no material adaptado de Cuisenaire com texturas iguais. Por exemplo, as 

barras que correspondem aos números 5 e 10 com as cores amarela e alaranjada, 

respectivamente, apresentam a mesma textura (furinhos) no material adaptado
29

. 

Nesse contexto, os conteúdos matemáticos trabalhados com o participante desse 

estudo por meio da utilização desse material adaptado foram relacionados com a 

correspondência, a quantidade, a comparação, a adição e a subtração. O quadro 2 mostra 

a adaptação realizada nesse material manipulativo, destacando-se a correspondência 

entre as cores, os números e a textura das barras de Cuisenaire, que tem como objeto o 

atendimento das necessidades especiais do participante desse estudo. 

 

Quadro 2: Correspondência entre as cores, os números e a textura das barras adaptadas 

de Cuisenaire 

Cores Textura Número 

Representado 

Medida das Peças (cm) 

(l x c x h)
30

 

Branca Lisa 1 2 x 2 x 2 

Vermelha Ranhuras paralelas à 

base
31

 

2 = 2 x 1 = 2¹ 2 x 2 x 4 

Verde 

claro 

Uma ranhura 

perpendicular a base 

 

3 = 3 x 1 = 3¹ 

 

2 x 2 x 6 

Rosa Ranhuras paralelas à 

base 

4 = 2 x 2 = 2² 2 x 2x8 

                                                 
29

Esta era a ideia original que, contudo, se mostrou difícil de ser percebida pelo participante por meio do 

tato. Dessa maneira, a professora-pesquisadora optou por envolver a extremidade das barras que 

representam os tamanhos 5 e 10 com uma tira de lixa grossa que foi colada à barra de madeira. Esse 

procedimento será melhor explicado quando da descrição das atividades. 
30

l = largura, c = comprimento e h = altura 
31

As bases são as duas faces quadrangulares opostas e paralelas dos prismas representados pelas barras de 

Cuisenaire. 
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Amarela Aspecto áspero (lixa) 5 = 5 x 1 2x2 x 10 

Verde 

escuro 

Uma ranhura 

perpendicular à base 

 

6 = 3 x 2 

 

2 x 2 x 12 

Preta Lisa 7 = 7 x 1 2 x 2 x 14 

Marrom Ranhuras paralelas à 

base 

8 = 2 x 2 x 2 = 

2³ 

2 x 2 x 16 

Azul Uma ranhura 

perpendicular a base 

 

9 = 3 x 3 

 

2 x 2 x 18 

Laranja Aspecto áspero (lixa) 10 = 5 x 2 2 x 2 x 20 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A figura 3 mostra a correspondência entre as cores e os números das barras de 

Cuisinaire e a textura das barras adaptadas de Cuisenaire. 

 

Figura 3: Barras de Cuisenaire x Barras Adaptadas de Cuisenaire 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

     

2.6.      Coleta dos Dados Qualitativos 

 

A coleta de dados qualitativos possibilita a troca de conhecimentos por meio da 

interação dinâmica entre os pesquisadores, os pesquisados e a problemática a ser 

investigada, propiciando um entendimento detalhado da realidade por meio de 

informações que são coletadas durante a ocorrência do fenômeno estudado (QUEIROZ, 

2007). 

Dessa maneira, é importante que os pesquisadores e investigadores utilizem 

instrumentos de coleta de dados distintos para que tenham condições de ratificar e 
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validar as informações obtidas (COSTA AT ALL, 2013) na condução do trabalho de 

campo de um determinado estudo. 

 

2.6.1.   Instrumentalização 

 

Os dados qualitativos desse estudo foram coletados por meio dos seguintes 

instrumentos: 

 

 

2.6.1.1. Entrevistas Semiestruturadas (Apêndices IV e V) 

 

A entrevista semiestruturada é uma técnica de investigação que tem por objetivo 

a obtenção de dados em contato direto com os respondentes. Contudo, apesar das 

questões serem semiestruturadas, esse instrumento de coleta de dados promove a 

elaboração de outras questões que podem surgir da naturalidade dos entrevistados com 

os entrevistadores. Assim, a principal característica desse tipo de entrevista é o seu 

“caráter aberto” (MAY, 2004, p. 149), pois os entrevistados respondem as questões em 

concordância com a sua concepção de vida. 

Dessa maneira, as respostas obtidas por meio das entrevistas semiestruturadas 

possibilitam a obtenção de informações completas, pois os pesquisadores elaboram o 

guia da entrevista que contém as questões que os nortearão durante esse processo de 

coleta de dados (PATTON, 1990). De acordo com esse contexto, os pesquisadores 

elaboram questões que possuem objetivos definidos de acordo com uma perspectiva de 

interação social (GIL, 2000) com os pesquisados. 

Então, a professora-pesquisadora elaborou questões que visaram auxiliá-la no 

entendimento mais aprofundado sobre como o material manipulativo das barras 

adaptadas de Cuisenaire puderam contribuir com o processo de ensino e aprendizagem 

de conteúdos matemáticos pelo participante desta pesquisa. 

Nesse estudo, foram conduzidas duas entrevistas semiestruturadas
32

 com o 

participante deste estudo, Caio, sendo a primeira no dia 04 de maio e a segunda no dia 

17 de junho. Essas entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo, sendo transcritas 

posteriormente. 

                                                 
32

Os roteiros das duas entrevistas semiestruturadas realizada com Caio podem ser encontrados nos anexos 

IV e V. 
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2.6.1.2. Registro Documental das Atividades das Aulas (Apêndice VII) 

 

Os registros documentais são documentos que contém informações importantes 

para auxiliar os pesquisadores no registro dos dados relevantes para a pesquisa. Assim, 

informações escritas, objetos ou fatos registrados materialmente podem ser utilizados 

durante a condução de investigações. A análise dos documentos que compõem o 

registro documental auxilia os pesquisadores e investigadores na exploração sistemática 

dos dados obtidos pelos instrumentos de coleta (ROSA, 2011). 

Os documentos do registro documental são compostos pelos exercícios, pelas 

atividades, pelas tarefas e pelas avaliações escritas, pelas atas das reuniões, pelos 

documentos de políticas educacionais, pelos registros públicos, pelos meios de 

comunicação como os jornais e revistas, pelos documentos particulares, pelas biografias 

e pelos documentos visuais como os áudios, os filmes, os vídeos e as fotografias 

(LEEDY e ORMROD, 2001). 

Neste estudo, foram elaboradas 7 (sete) atividades matemáticas com o material 

manipulativo  das barras adaptadas de Cuisenaire que compuseram o registro 

documental dessa pesquisa. Assim, a partir da realização dessas atividades, as 

resoluções apresentadas pelo participante para as atividades propostas foram analisadas 

com relação à aprendizagem de conteúdos matemáticos por meio da utilização desse 

material manipulativo. 

 

2.6.1.3. Diário de Campo (Apêndice VI) 

 

O diário de campo contém informações que foram obtidas por meio das 

observações realizadas no processo de coleta de dados durante a condução desse estudo. 

Essas observações estavam relacionadas com a resolução das atividades propostas no 

registro documental pelo participante e foram anotadas no diário de campo. 

Dessa maneira, durante realização dessas atividades, a professora-pesquisadora 

anotou os detalhes comportamentais e atitudinais do participante, pois continham 

informações importantes para auxiliá-la na análise e na interpretação dos dados 

coletados por esse instrumento (BARENETT, 2002). 
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2.7.     Triangulação de Dados 

 

É importante ressaltar a importância da “utilização de diferentes procedimentos 

de coleta de dados de uma pesquisa qualitativa (...) que é denominada de triangulação 

(...), com o objetivo de promover uma maior credibilidade à pesquisa” (JAVARONI, 

2011, p. 198). Nesse estudo, foram utilizados como instrumentos de coleta de dados 

duas entrevistas semiestruturadas, sete atividades propostas no registro documental e as 

observações registradas no diário de campo da professora pesquisadora. A figura 4 

mostra os instrumentos de coleta de dados utilizada na triangulação. 

 

Figura 4: Instrumentos de coleta de dados utilizados na triangulação  

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nesse contexto, é importante enfatizar que a entrevista semiestruturada é “uma 

técnica de coleta de dados que supõe uma conversação continuada entre [o] informante 

e [o] pesquisador e que deve ser dirigida por este de acordo com seus objetivos” 

(DUARTE, 2002, p. 147). 

O diário de campo é outro instrumento importante para a coleta de dados, pois 

contém o registro das observações realizadas pela professora pesquisadora durante o 

trabalho de campo que foi realizado nesse estudo. 

Para completar o processo de triangulação, foram utilizadas atividades do 

registro documental realizadas pelo participante desse estudo. 
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Assim, a triangulação dos dados obtidos por esses instrumentos de coleta foram 

utilizados para auxiliar a professora-pesquisadora no entendimento da problemática 

desse estudo, bem como no desenvolvimento de sua a prática pedagógica para o 

trabalho docente com alunos cegos e com deficiência visual. 

 

2.8.      Análise e Interpretação Qualitativa dos Dados Coletados 

 

A análise qualitativa dos dados foi baseada em informações coletadas na 

observação direta do participante durante a realização das atividades do registro 

documental e durante a condução das entrevistas. O conteúdo das entrevistas, das 

atividades do registro documental e do diário de campo foi analisado, codificados e 

categorizados.  

As categorias de análise podem ser a priori, emergentes ou mistas. As categorias 

a priori são definidas pelos pesquisadores antes da realização da fase analítica dos 

dados. As categorias emergentes surgem a partir da análise dos dados coletados durante 

a condução do trabalho de campo de uma determinada pesquisa (MORAES, 1999). Por 

outro lado, as categorias mistas são aquelas definidas anteriormente, mas que também 

emergem durante o processo de análise de dados com a incorporação das categorias a 

priori e emergentes (FIORENTINI e LORENZATO, 2006, p. 135).  

A interpretação dos resultados foi realizada após a obtenção da análise das 

informações que foram categorizadas. O processo de categorização foi utilizado para 

agrupar informações por meio de características comuns que podem existir entre os 

dados. Nesse sentido, foram determinadas três categorias de análise: Análise da 

Adaptação Física do Material Manipulativo de Cuisenaire, Processo de Mediação 

Didática e As Barras Adaptadas do Material Manipulativo de Cuisinaire como uma 

Metodologia Inovadora, bem como as subcategorias: Fadiga na Utilização das Barras 

Adaptadas do Material Manipulativo de Cuisenaire, Zona de Desenvolvimento 

Proximal - ZDP, Compensação Social e Exploração Lúdica das Barras Adaptadas do 

Material Manipulativo de Cuisenaire. Contudo, é importante que esse processo 

descreva e interprete as informações contidas nos dados para que os pesquisadores 

possam obter uma compreensão mais aprofundada de seu conteúdo (MORAES, 1999). 

Neste estudo, a fase interpretativa dos resultados obtidos está relacionada com o 

estudo da fundamentação teórica, que foi utilizada nessa pesquisa. Dessa maneira, a 

interpretação dos resultados foi realizada com a exploração sistemática dos significados 
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expressos nas categorias determinadas por meio da fundamentação teórica discutida na 

revisão de literatura e pela análise dos dados que foram coletados na condução do 

trabalho de campo desse estudo. 
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CÁPITULO III 

APRESENTANDO E ANALISANDO OS DADOS COLETADOS NAS 

ATIVIDADES PROPOSTAS NO REGISTRO DOCUMENTAL 
 

O principal objetivo deste estudo foi investigar e analisar a utilização do material 

adaptado das barras de Cuisenaire como um instrumento mediador no processo de 

ensino e aprendizagem das operações de adição e subtração para um aluno cego 

matriculado no 2° ano do sistema regular estadual de ensino fundamental de uma escola 

pública estadual de um município da microrregião de Muriaé, em Minas Gerais. Esse 

objetivo possibilitou a elaboração da questão de investigação que norteou a condução 

desta pesquisa: 

 

Quais são as contribuições que a utilização das barras adaptadas do 

material manipulativo de Cuisenaire pode oferecer para mediar o processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos relacionados com as 

operações de adição e de subtração realizadas por um aluno cego 

matriculado no segundo ano de uma escola pública? 

 

É importante ressaltar que o participante deste estudo é o único aluno da rede 

pública estadual de ensino do município em que reside que frequenta a APAE e que de 

acordo com as informações disponibilizadas pelos profissionais dessa associação e de 

importantes centros de referência médica, Caio não possui nenhum déficit intelectual. 

Assim, um dos principais objetivos desta pesquisa é estudar o caso de um aluno 

cego sem déficit cognitivo, pois o foco da professora-pesquisadora não estava 

relacionado com o desenvolvimento de uma pesquisa com um participante com 

múltiplas deficiências.  

 

3.1.      Coleta de Dados: Os Encontros 

 

A coleta de dados deste estudo se iniciou em 04 de Maio de 2015 e terminou em 

17 de junho de 2015. Os encontros foram realizados, em sua maioria, na APAE da 

cidade, pelo fato de que, sendo realizados no contra turno, a professora-pesquisadora 

conseguiu reunir o participante deste estudo e a sua professora de apoio do ensino 
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regular nesse local. Contudo, ressalta-se que algumas atividades propostas no registro 

documental também foram realizadas na escola na qual o participante deste estudo está 

matriculado. 

Nesses encontros, a professora-pesquisadora e a professora de apoio puderam 

acompanhar o desenvolvimento do participante deste estudo no decorrer da aplicação 

das atividades propostas, modificando-as de acordo com a demanda observada por essas 

professoras com referência ao aproveitamento de Caio na execução dessas atividades. O 

quadro 3 mostra as atividades propostas para o participante no registro documental 

deste estudo. 

                    

Quadro 3: Atividades propostas no registro documental
33

 

Encontros Data Atividades Objetivo Duração 

1° 04/05/201

5 

Entrevista Conhecer melhor o 

participante para saber quais 

são as suas impressões sobre 

o ensino e a aprendizagem em 

matemática. 

1:30h 

2° 06/05/201

5 

Atividade de 

exploração do 

material de 

Cuisenaire 

adaptado 

Apresentar as barras de 

Cuisenaire adaptadas para o 

participante. 

2:00h 

3° 13/05/201

5 

Trabalhar com 

os números 

Atribuir significação 

numérica para cada uma das 

barras adaptadas de 

Cuisenaire. 

1:30h 

4° 20/05/201

5 

Associar 

quantidades 

Trabalhar com os conceitos 

de quantidade e capacidade. 

2:00h 

5° 27/05/201

5 

Trabalhar com 

a adição 

Trabalhar com atividades de 

adição com o auxílio das 

barras adaptadas de 

Cuisenaire. 

2:00h 

6° 03/06/201

5 

Trabalhar com 

a subtração 

Verificar a apropriação do 

conceito de subtração com a 

utilização das barras 

adaptadas de Cuisinaire. 

2:00h 

7° 10/06/201

5 

Trabalhar com 

a adição e a 

subtração em 

um mesmo 

problema 

Verificar a apropriação do 

conceito de subtração e de 

adição com a utilização das 

barras adaptadas de 

Cuisenaire. 

1:30h 

                                                 
33

A descrição mais detalhada das atividades propostas em cada encontro está delineada no Apêndice VII. 
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8° 15/06/201

5 

Revisar os 

conceitos 

abordados 

anteriormente 

Finalizando a Exploração das 

Barras Adaptadas do Material 

de Cuisinaire 

1:30h 

9° 17/06/201

5 

Entrevista final Verificar como foi a 

experiência com as barras de 

Cuisinaire para o participante 

deste estudo para auxiliar no 

e ensino e aprendizagem em 

matemática. 

0:45h 

 

 

                                    Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

3.1.1.   Primeiro Encontro: Entrevista 

 

Em concordância com os pais do participante deste estudo e com a professora de 

apoio, a professora-pesquisadora optou pela realização das atividades na sede da APAE 

da cidade, pois a pesquisa foi realizada no contra turno do ensino regular. Essa opção 

foi aceita por todos por causa da disponibilidade da professora de apoio no 

acompanhamento da realização das atividades e também em virtude da cessão de uma 

sala de aula para a realização dos encontros e das atividades propostas no registro 

documental deste estudo.  

A entrevista semiestruturada, que teve a duração de 1hora e 30 minutos, foi 

realizada no dia 04 de Maio de 2015, sendo que teve como objetivo conhecer melhor o 

participante deste estudo para saber quais eram as suas impressões sobre o ensino e a 

aprendizagem de matemática. Nesse dia, às 8 horas da manhã, a professora-

pesquisadora estava na APAE, sendo bem recepcionada pelas professoras, pelos 

funcionários e pelas mães dos alunos matriculados nessa associação. 

Nesse primeiro encontro, a professora-pesquisadora, juntamente com a 

professora de apoio, discutiram sobre as questões da entrevista (Apêndice IV) que 

conduziriam com o participante deste estudo. Após essa reunião, alguns ajustes 

necessários com relação à linguagem a ser utilizada e a melhor maneira de realizar cada 

uma das perguntas foram desenvolvidos para que Caio pudesse ter uma melhor 

compreensão das questões da entrevista.  

Antes do início da entrevista, a professora-pesquisadora explicou o significado 

do termo pseudônimo para o participante deste estudo que escolheu o nome Caio para 

ser utilizado nesta pesquisa. Caio mostrava-se feliz, pois sabia que as atividades de 

matemática se iniciaram. Em seguida, às 8 horas e trinta minutos, a entrevista foi 

iniciada, sendo que Caio respondeu prontamente às questões que foram curtas para 
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facilitar o seu entendimento, bem como para evitar que se cansasse. Ressalta-se a 

colaboração da professora de apoio que orientou e auxiliou a professora-pesquisadora 

na condução dessa entrevista. 

Assim, o principal objetivo dessa entrevista foi verificar o conhecimento que o 

participante deste estudo possuía com relação ao estudo de conteúdos matemáticos com 

o auxílio de materiais manipulativos no estudo da matemática, bem como conhecê-lo 

com mais profundidade. Nesse sentido, esse instrumento de coleta de dados 

proporcionou a elaboração de outras questões que surgiram a partir da interação entre a 

professora-pesquisadora e o participante deste estudo, pois o seu caráter aberto 

possibilitou que Caio respondesse as questões propostas em concordância com a sua 

vivência cotidiana e escolar (MAY, 2004). 

A condução da entrevista transcorreu de maneira respeitosa, sendo finalizada às 

10 horas. Dessa maneira, a professora-pesquisadora ouviu o participante deste estudo de 

maneira ativa, demonstrando para Caio que estava interessada em sua fala e em suas 

emoções. A professora-pesquisadora também realizava novos questionamentos 

confirmando com os seus gestos que ouvia atentamente o participante deste estudo, pois 

queria compreender as suas palavras, mas sem influenciar o seu discurso. 

Nessa entrevista, Caio relatou a sua experiência na escola, o seu conhecimento 

sobre os materiais manipulativos e as suas expectativas quanto ao estudo de matemática 

com o auxílio das barras adaptadas de Cuisenaire. O quadro 04 mostra um trecho da 

entrevista realizada pela professora-pesquisadora com o participante deste estudo. 

 

Quadro 4 -Trecho da entrevista realizada entre a professora-pesquisadora e Caio 

Professora-pesquisadora: O que você mais gosta de fazer na escola? 

Caio: Eu gosto de estudar e brincar. 

Professora pesquisadora: Qual é a aula que você mais gosta na escola? O que você mais gosta 

de fazer na sala de aula? 

Caio: Hum... a matéria? (Pensativo, respondeu...) Gosto de ler! (Demonstrou empolgação para 

responder essa pergunta) 

Professora pesquisadora: E as aulas de matemática, você gosta das aulas de matemática? 

Caio: Aham... aham... 

Professora pesquisadora: E os números? Você encontra muitos números fora da escola?  

Caio: Eu acho que sim!  

Professora pesquisadora: Onde? Em que, por exemplo? 

Caio: Eu tenho que ver as horas. 

Professora pesquisadora: Você acha que aprende matemática brincando? 

Caio: Sim! (Empolgação) Brincando com o material dourado se aprende. 

Professora pesquisadora: Isso mesmo! Mais o que de material que você já usou para aprender 

matemática? 
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Caio: Eu uso de matemática só o material dourado. Ah, já usei tampinha de garrafa e palitos de 

picolé. 

Professora pesquisadora: E você gostou de estudar matemática usando esses materiais que a 

sua professora utilizou? 

Caio: É, esses dois, dourado e palitos... Ah, e tampinhas também... 

Professora pesquisadora: E o que você achou de aprender matemática usando esses materiais? 

Você achou que ficou mais fácil ou mais difícil de estudar a matemática assim? 

Caio: Ah, ficou muito mais fácil. Mais legal! 

Professora pesquisadora: E você acha que é mais legal aprender assim, com os materiais, ou 

só usando o caderno para escrever? 

Caio: Eu acho que é mais legal aprender matemática brincando! (Muita empolgação neste 

momento final da entrevista). 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nesse encontro, quando a professora-pesquisadora presenteou Caio com o 

material manipulativo de Cuisenaire original, o participante desse estudo associou-o 

imediatamente com os blocos de montar. Em conversa com a professora de apoio, a 

professora-pesquisadora foi informada que Caio estava começando a aprender as 

operações de adição e subtração através de resolução de exercícios e probleminhas e 

com o apoio de material concreto, como, por exemplo, o material dourado, tampinhas e 

palitos de sorvete. 

Contudo, de acordo com o desenvolvimento das atividades curriculares para o 1º 

ano do Ensino Fundamental I, o participante desse estudo ainda não estava estudando as 

operações de multiplicação e divisão, medidas de capacidade, e ordenação em crescente 

e decrescente.  

Após o término da entrevista, Caio informou que gostaria de ouvir a gravação, 

sendo que foi prontamente atendido. Em seguida, Caio almoçou na APAE, dirigindo-se 

posteriormente para a escola regular na qual está matriculado para participar das aulas 

desse dia.  

 

3.1.2.   Segundo Encontro: Apresentação das Barras de Cuisinaire Adaptadas 

 

 Essa atividade foi realizada em 06 de Maio de 2015 das 08 horas às 10:00 horas. 

O principal objetivo dessa atividade foi a apresentação das barras adaptadas de 

Cuisenaire para a utilização do participante deste estudo nas atividades curriculares 

propostas no registro documental. 

A professora-pesquisadora e a professora de apoio estavam na APAE às 8 horas 

da manhã para apresentarem o material manipulativo de Cuisenaire com as barras 

adaptadas para o participante deste estudo. 
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O participante deste estudo se recordou desse material manipulativo, pois a 

professora-pesquisadora o havia presenteado com uma caixa com barras de Cuisinaire 

no primeiro encontro. Assim, Caio percebeu que as barras do material adaptado são 

maiores do que as barras do material que lhe foi presenteado anteriormente, sendo mais 

interessante para manuseá-lo. 

A professora-pesquisadora explicou para Caio que o objetivo desse encontro era 

a sua familiarização e conhecimento das barras adaptadas desse material, sendo que 

ainda não iniciariam as atividades propostas para a resolução de problemas com as 

operações de adição e subtração. Dessa maneira, a professora-pesquisadora mostrou as 

barras adaptadas de Cuisinaire para que Caio observasse as suas texturas. 

Então, ao explorar esse material manipulativo, o participante deste estudo 

percebeu que existiam correspondências entre as texturas das barras adaptadas. Por 

exemplo, nas barras que correspondem aos números 5 e 10, foi afixado em uma de suas 

extremidades um pedaço de uma lixa grossa, sendo que a barra correspondente ao 

tamanho 1 apresenta uma textura lisa. A figura 5 mostra as barras adaptadas de 

quantidade 1 as barras adaptadas de quantidade 5 e 10 com a lixa grossa em suas 

extremidades. 

       

Figura 5: Barras adaptadas de quantidade 1 e as barras adaptadas de quantidade 5 e 10 

com a lixa grossa em suas extremidades 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nesse contexto, Caio pode observar as correspondências entre as barras: 10 e 5: 

2 barras de 5 = 10; 1 e 5: 5 barras de 1 = 5 e 1 e 10: 10 barras de 1 = 10. Ressalta-se que 

essas correspondências foram construídas pelo próprio Caio com a mediação da 

professora-pesquisadora que facilitou a utilização das barras 1, 5 e 10.  
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Durante o desenvolvimento dessa atividade, a professora-pesquisadora percebeu 

que Caio teve dificuldades em manusear os blocos sobre a mesa, pois escorregavam, 

atrapalhando a sua manipulação. Dessa maneira, solicitou para o artesão que 

confeccionou as barras, que confeccionasse uma bandeja para facilitar a montagem das 

peças sobre a mesa, assim, Caio poderia utilizá-la como apoio para a manipulação das 

barras de Cuisinaire. A figura 6 mostra a bandeja com as barras adaptadas de Cuisinaire 

que representam os números 4, 7 e 8. 

 

Figura 6: Bandeja com as barras adaptadas que representam os números 4, 7 e 8 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora pesquisadora 

 

Nesse encontro, a professora-pesquisadora também avaliou se essas barras 

estavam de acordo com a proposta de sua utilização quanto às cores semelhantes e as 

texturas correspondentes. Nesse momento, notou que deveria realizar alguns ajustes e 

modificações. 

Nesse sentido, a professora-pesquisadora explorou as barras desse material para 

verificar as suas diferentes texturas, observando que as peças referentes ao número 8 

estavam sem as texturas especificas e os furinhos que inicialmente representavam os 

números 5 e 10 ficaram imperceptíveis ao toque do participante deste estudo. Ressalta-

se que esta verificação não foi realizada antes do início desta pesquisa, pois era 

necessária a participação de Caio na manipulação desse material para verificar se as 

texturas propostas eram adequadas para a sua utilização nas atividades propostas do 

registro documental. 

Então, ao comentar essa observação com a supervisora da APAE, foi sugerido 

que a professora-pesquisadora colasse uma lixa em uma das extremidades dessas barras, 
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em substituição aos furinhos anteriormente utilizados, para que Caio conseguisse 

observar as texturas e pudesse compará-las no próximo encontro. Essa sugestão foi 

acatada, pois melhoraria a textura dessas barras para favorecer a percepção do 

participante deste estudo. A figura 7 mostra a barra adaptada com a lixa em uma de suas 

extremidades. 

 

Figura 7: Barras adaptadas 5 e 10 com uma lixa em uma de suas extremidades 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Ao final desse encontro, Caio questionou sobre o tempo de gravação dessa 

atividade e sobre qual havia sido o tempo de realização da atividade do encontro 

anterior sobre a entrevista. Então, a professora-pesquisadora respondeu que a duração 

total da atividade da entrevista foi de 1 hora e 30 minutos, sendo dividida em partes de 

acordo com o número de perguntas que foram realizadas para o participante desse 

estudo. 

Então, essa atividade foi dividida em partes para atender às demandas de Caio 

que gostava de se ouvir respondendo às perguntas, sendo que algumas partes da 

entrevista tiveram uma duração maior do que as outras. Nesse sentido, para cada 

pergunta, Caio a ouvia, respondia e, então, preparava-se para responder as perguntas 

seguintes. Assim, a entrevista foi dividida em partes para evitar o cansaço de Caio, que 

se mostrava muito curioso e, insistentemente, pedia para ouvir as respostas para as 

perguntas que havia respondido. 

Então, a professora-pesquisadora informou para Caio que a duração da parte da 

entrevista que ele estava interessado em saber o tempo era de, aproximadamente, 12 

minutos, sendo que a duração da atividade atual sobre a exploração do material 

adaptado era de, aproximadamente, 3 minutos. 
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O quadro 05 mostra o diálogo desencadeado entre Caio e a professora-

pesquisadora sobre a relação entre o tempo de filmagem das duas atividades. 

 

 

 

Quadro 5: Diálogo entre a professora-pesquisadora e Caio sobre a relação entre o tempo 

de duração de duas atividades 

Caio: Uma foi 5 vezes a outra. 

Professora-pesquisadora: Quantas vezes? 

Nesse momento, a professora-pesquisadora sugeriu que Caio utilizasse as barras de Cuisinaire 

para verificar essa operação matemática. Então, Caio pegou uma barra de 10 e uma de 2 e 

juntou-as. Depois, pegou as barras de 3 e foi completando-as para encontrar o tamanho 12. 

Caio: É quatro vezes! A entrevista foi 4 vezes a outra! 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nesse diálogo não houve intervenção da professora-pesquisadora no sentido de 

direcionar o raciocínio do participante desse estudo, pois apenas sugeriu que Caio 

utilizasse uma barra de tamanho 10 e outra de tamanho 2 para a obtenção do tamanho 

12. Ressalta-se que a escolha da barra de tamanho 3 para chegar à barra de tamanho 12 

foi uma escolha aleatória de Caio, que sempre optava em trabalhar com as barras de 

tamanhos menores para realizar atividades propostas.  

O trecho desse diálogo também mostra que, apesar de Caio ainda não estar 

estudando operação de multiplicação em sala de aula demonstrou entender o princípio 

multiplicativo
34

 na realização das atividades propostas no registro documental desse 

estudo. Por exemplo, as anotações registradas no diário de campo da professora-

pesquisadora mostra que Caio percebeu que com a associação de várias barras de um 

mesmo tamanho poderia obter outra barra de tamanho maior. Infere-se que o 

participante desse estudo estava aplicando a noção de soma de parcelas iguais 

relacionada com o princípio multiplicativo, sem, no entanto, ter aprendido que 

multiplicar significa somar parcelas iguais. 

                                                 
34

Ressalta-se que, apesar de Caio utilizar o termo vezes na realização das atividades propostas, esse 

emprego não estava indicando o conhecimento da multiplicação, que é uma operação aritmética que 

permite somar um número denominado multiplicando tantas vezes como parcela quantas são as unidades 

de um outro número denominado multiplicador. Assim, esse termo foi utilizado sem relacioná-lo 

diretamente à multiplicação. De acordo Sacconi (2010), o termo vezes indica uma repetição, um ensejo, 

uma ocasião em que um fato acontece, um tempo que se repete, um turno, uma alternativa, a 

reciprocidade, um turno, uma alternativa e uma escolha. 
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É importante enfatizar que Caio chegou às essas conclusões sem intervenções da 

professora-pesquisadora ou da professora de apoio, que relatou que o participante desse 

estudo “não teve contato prévio com a operação de multiplicação, embora já tivesse tido 

contado com materiais manipulativos como o material dourado, os palitos e as 

tampinhas”. 

Nesse sentido, infere-se que o participante desse estudo tinha se apropriado de 

várias ideias matemáticas, como, por exemplo, ideias multiplicativas, mesmo que ainda 

não as tivesse estudado formalmente, pois intuía a operação de multiplicação ao realizar 

as atividades propostas no registro documental. 

 

3.1.3.  Terceiro Encontro: Trabalhando com Números 

 

Essa atividade foi realizada em 13 de Maio de 2015 das 8:00 horas às 10:00 

horas. O principal objetivo dessa atividade foi atribuir uma significação numérica para 

cada uma das barras adaptadas de Cuisenaire. Contudo, apesar do participante desse 

estudo ter desenvolvido essa significação nas atividades anteriores, por exemplo, Caio 

conseguiu combinar as barras adaptadas para determinar o número 12, era necessário 

que houvesse uma exploração aprofundada do material manipulativo de Cuisenaire. 

Para esse encontro, professora-pesquisadora organizou as barras adaptadas de 

Cuisenaire em potes coloridos, que continham, em braile, o número correspondente às 

essas barras que estavam disponibilizadas em cada pote. A organização dessas barras 

nos potes foi realizada da seguinte maneira: 

 Barras 1 e 7: potes amarelos. 

 Barras 2, 4 e 8: potes vermelhos. 

 Barras 3, 6 e 9: potes azuis. 

 Barras 5 e 10: potes verdes. 

A figura 8 mostra a organização das barras adaptadas de Cuisinaire em potes 

coloridos para facilitar a sua manipulação pelo participante desse estudo. 
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         Figura 8: Potes coloridos com as barras adaptadas de Cuisinaire 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Para que pudesse organizar as barras adaptadas, a professora-pesquisadora 

escreveu os números em braile, em papel e em EVA
35

, colando-as nos potes. É 

importante enfatizar que essa sugestão foi da supervisora de ensino quem sugeriu que os 

números relacionados com as barras adaptadas para serem colocados em cada pote 

também fossem confeccionados em alto relevo com o material EVA. Essa sugestão foi 

acatada após a aplicação das atividades desse encontro.  

Existe a necessidade de informar que, inicialmente, a confecção desses números 

seria apenas realizada com a sua representação em Braile e em papel. Por outro lado, 

ressalta-se que Caio consegue ler os números representados em algarismos indo-

arábicos em alto relevo e também em Braile. 

Por exemplo, a figura 9 mostra o número 2 em alto relevo, que foi 

confeccionado com o material EVA para ser colado em um dos potes coloridos que 

guardam as barras adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire. 

 

Figura 9: Número 2 em alto relevo confeccionado em EVA colado em um dos potes 

coloridos 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

                                                 
35

A borracha EVA é uma mistura de alta tecnologia de Etil, Vinil e Acetato, que é conhecida pelos 

artesãos, artistas e professores como EVA, que é uma borracha não tóxica que é aplicada em diversas 

atividades artesanais e escolares. 
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Contudo, antes de colocar as barras adaptadas de Cuisinaire em seus respectivos 

potes, a professora-pesquisadora mostrou para o participante desse estudo cada uma 

dessas barras, bem como o número que cada delas uma representa. 

Por exemplo, a figura 10 mostra o pote que contém as barras adaptadas do 

material manipulativo de Cuisinaire referente ao número 1 escrito em Braile e em 

algarismo indo-arábico, que foram utilizadas no trabalho de campo com o participante 

deste estudo para a realização das atividades propostas no registro documental. 

Figura 10: Pote numerado com o número 1 em Braile e em algarismo indo-arábico que 

contém essas barras adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora pesquisadora 

 

Esse procedimento auxiliou Caio encontrar as barras que deveria utilizar nas 

tarefas propostas em sala de aula. O principal objetivo dessa abordagem foi desenvolver 

a autonomia de Caio na realização das atividades propostas em sala de aula por meio da 

organização do material manipulativo de Cuisinaire para facilitar o manuseio das barras 

adaptadas para o participante deste estudo. 

Nesse sentido, a professora-pesquisadora teve a preocupação de instrumentalizar 

o participante desse estudo para buscar a realização de seus próprios interesses, 

possibilidades e potencialidades, para promover o desenvolvimento de suas habilidades 

e de sua autonomia e independência para a realização das atividades matemáticas 

propostas para a sala de aula (BRASIL, 2006). 

Para o desenvolvimento dessa atividade
36

, a professora-pesquisadora explicou 

para o participante desse estudo que cada uma das barras adaptadas de Cuisenaire 

                                                 
36

Para Gattegno, as barras de Cuisinaire surgem como uma resposta à necessidade de ensinar os 

conteúdos matemáticos de uma maneira lúdica que permitisse aos alunos compreenderem e deterem esse 

conhecimento sem recorrer exclusivamente aos processos de memorização, mas principalmente pela 

vivência de suas experiências significativas. Contudo, apesar de a professora-pesquisadora ter orientado a 

realização das atividades propostas em sala de aula, a perspectiva construtivista do trabalho de Gattegno 

se manteve, pois a memorização dos conceitos matemáticos foi substituída pela exploração, pela 
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corresponde aos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Continuando com essa explicação, 

a professora-pesquisadora realizou com Caio algumas atividades que mostraram que as 

barras com a mesma textura representam números que se encaixam em barras que 

representam outros números. Por exemplo, duas barras do tamanho correspondente ao 

número 2 caberiam em uma barra que representa o número quatro. Dessa maneira, as 

barras que representam os números 2 e 4 têm a mesma textura, pois possuem duas 

ranhuras paralelas entre si e paralelas à base. 

Então, o participante deste estudo realizou com facilidade atividades de 

associação entre as barras adaptadas com os números que representam, bem como a 

comparação entre as barras com a mesma textura, pois conseguiu preencher as 

quantidades propostas de maneira correta. 

De acordo com esse contexto, quando indagado sobre quantas barras de tamanho 

1 preencheriam cada um dos tamanhos das barras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10; Caio foi 

bem sucedido na realização dessa atividade, pois acertou a correspondência entre as 

barras adaptadas e os números que as representam. A figura 11 mostra a comparação 

entre as barras adaptadas de Cuisinaire que possuem a mesma textura para a 

representação dos números 2 e 4. 

 

Figura 11: Comparação entre as barras adaptadas de Cuisenaire para representar os 

números 2 e 4 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

 

Nesse contexto, a professora-pesquisadora auxiliou o participante deste estudo 

na associação das ranhuras com as quantidades correspondentes, bem como na 

identificação da proporção entre essas barras. 

                                                                                                                                               
descoberta, pelo entendimento e pela introspecção que Caio revelou durante a realização das atividades 

do trabalho de campo. No entanto, convém ressaltar que as atividades do livro de Gattegno, que foram 

propostas anteriormente foram substituídas por situações-problema que foram elaboradas com o auxílio e 

a orientação da professora de apoio. A substituição das atividades foi realizada pois a professora de apoio 

argumentou que seria mais interessante trabalhar com contextualização de problemas como os alunos 

estavam trabalhando em sala. 
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As anotações do diário de campo mostram que Caio percebeu por meio da 

manipulação do material de Cuisinaire que, ao colocar lado a lado, na direção do 

comprimento, as barras com a mesma textura ficavam do tamanho de outras barras 

maiores de mesma textura, sem que fosse necessário completar esse tamanho com 

barras de texturas diferentes. O quadro 6 mostra um trecho do diálogo entre a 

professora-pesquisadora e o participante desse estudo realizado sobre a textura das 

barras adaptadas de Cuisinaire. 

 

Quadro 6: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e Caio sobre as texturas 

das barras adaptadas 

Professora: Caio, o que você observou das texturas? Do 1 e do 2 e do 7, são iguais? 

Caio: Não! O dois é diferente e o um e o sete são lisas. 

Professora: Por que você acha que são diferentes? 

Caio: Eu sei! Não consigo o tamanho 7 só com as barrinhas do 2, mas com as do 1, dá! É isso, 

acertei? 

Professora: É isso mesmo! Parabéns!!! 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Esse fato pode ser verificado na utilização do material manipulativo de 

Cuisenaire original por meio da associação das barras com as cores da mesma família, 

mas sem a utilização da mesma textura. 

Então, a figura 12 mostra a comparação entre os tamanhos das barras adaptadas 

com as barras originais do material manipulativo de Cuisinaire relacionadas com os 

números 2, 4 e 8. 

 
 

Figura 12: Comparação entre os tamanhos nas barras adaptadas com as barras originais 

do material manipulativo de Cuisenaire com os números 2, 4 e 8 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Essa figura mostra a associação entre os números 2, 4 e 8 com a utilização das 

barras adaptadas e originais do material manipulativo de Cuisinaire. Nesse sentido, 
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observa-se a associação de 4 barras correspondentes ao número 2 e de duas barras 

correspondentes ao número 4 para se obter o tamanho correspondente a uma barra de 

número 8, pois 2 + 2 + 2 + 2 = 4 + 4 = 8. As anotações realizadas no diário de campo da 

professora-pesquisadora mostram que o participante deste estudo percebeu que 

determinadas barras adaptadas têm a mesma textura apesar de terem tamanhos 

diferentes (Quadro 6). 

Por outro lado, se fossem colocadas, lado a lado, uma barra que representa o 

número 1 e outra que representa o número 3, essas peças também teriam o tamanho da 

barra de número 4, porém, como possuem texturas diferentes não é possível realizar 

essa associação com a utilização de apenas barras que representam o número 3 para a 

determinação o número 4. 

Nesse sentido, com relação às barras de tamanhos diferentes, porém, com a 

mesma textura, a professora-pesquisadora explorou com Caio o fato de essas barras 

terem relação umas com as outras, mesmo que tivessem tamanhos diferentes.  

As noções de sequências crescentes e decrescentes também foram discutidas, 

bem como foi observado que as barras com texturas iguais podem ter tamanhos 

diferentes. Então, a professora-pesquisadora discutiu esses conceitos com o participante 

deste estudo por meio da colocação das barras adaptadas umas ao lado das outras para a 

construção de uma escada. 

O participante deste estudo explorou essa escada subindo-a e descendo-a com os 

dedos das mãos para que pudesse compreender as noções de crescente e decrescente. 

Então, Caio utilizou as noções previamente adquiridas de esquerda, direita, em cima e 

em baixo por meio do manuseio desse material manipulativo que foi adaptado com 

diferentes texturas para identificação das barras. Dessa maneira, esse processo orientou-

se nos ciclos previamente percorridos de desenvolvimento da aprendizagem, sendo que 

as possibilidades de novas aprendizagens foram determinadas pela zona de seu 

desenvolvimento imediato (VYGOTSKY, 1998). 

Então, o participante deste estudo utilizou essa escada para que pudesse 

compreender a posição de cada número e determinar a sua conexão com o tamanho 

correspondente de cada barra adaptada do material manipulativo de Cuisenaire. É 

importante ressaltar que o participante deste estudo utilizou este procedimento diversas 

vezes para que pudesse resolver os problemas
37

 propostos em sala de aula. 

                                                 
37

Esses problemas serão detalhados no quinto encontro. 
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A figura 13 mostra a escada construída por Caio com a utilização das barras 

adaptadas desse material manipulativo. 

 

Figura 13: Escada construída por Caio com as barras adaptadas de Cuisinaire 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

 

Após a realização dessa atividade, Caio manipulou as barras adaptadas de 

maneira lúdica ao espalhar todas as peças sobre a bandeja. Após essa manipulação, a 

professora-pesquisadora o desafiou a recolocar cada peça no pote correspondente. 

Então, Caio leu o número escrito em braile nos potes e recolocou corretamente as barras 

adaptadas, demonstrando que havia compreendido a correspondência entre cada barra e 

o número que representava. 

Para uma melhor utilização das barras adaptadas do material manipulativo de 

Cuisinaire, é importante enfatizar que no decorrer dessa semana, a professora-

pesquisadora providenciou o acerto das ranhuras das barras de tamanho 8, bem como a 

melhoraria das ranhuras das barras de tamanho 4. 

Nesse direcionamento, conforme sugestão da supervisora da APAE, a 

professora-pesquisadora colou uma lixa grossa na borda das peças de tamanhos 5 e 10. 

Essas alterações realizadas nessas barras possibilitaram que o participante deste estudo 

tivesse mais autonomia para distingui-las e relacioná-las com mais compreensão e 

facilidade. 

 

3.1.4.  Quarto Encontro: Associando Quantidades e Capacidades 
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Essa atividade foi realizada em 20 de Maio de 2015 das 8:00 horas às 10:00 

horas. O principal objetivo dessa atividade foi possibilitar a apropriação dos conceitos 

de quantidade e capacidade
38

 pelo participante deste estudo. 

Como preparação para a realização das atividades propostas para esse encontro, 

a professora-pesquisadora continuou a escrever os números que representam as barras 

de Cuisinaire em braile e em algarismo indo-arábico, confeccionando-os em papel e em 

material EVA para colá-los nos potes coloridos. 

Esses procedimentos foram realizados para facilitar para Caio a utilização das 

barras adaptadas para realizar as atividades propostas no registro documental deste 

estudo. As figuras 14 e 15 mostram o número 5 confeccionado no EVA em algarismo 

indo-arábico e em papel em Braile. 

 

Figura 14: Número 5 confeccionado em EVA e escrito em braile 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

                                                 
38

O conceito de quantidade está relacionado com o nível de reversibilidade, pois proporciona às crianças a 

compreensão das operações contrárias, como, por exemplo, adição/subtração ou multiplicação/divisão. 

Piaget argumenta que as crianças somente conseguem conservar quantidades quando são capazes de 

conceituar número (KAMII, 1987). Dessa maneira, a professora-pesquisadora percebeu a necessidade de 

trabalhar com Caio as questões relacionadas com capacidade/quantidade para que o participante desse 

estudo pudesse associar e relacionar o tamanho das barras com os números que representam, bem como 

associar as quantidades que a barras representam com os seus tamanhos. 
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Figura 15: Número 5 confeccionado em EVA e escrito em algarismo indo-arábico 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Quando a professora-pesquisadora chegou à APAE às 08:00 horas, Caio estava 

lendo a história da Bela e a Fera em Braile. Após o término dessa leitura, a professora-

pesquisadora e o participante deste estudo se dirigiram à Brinquedoteca para a 

realização das atividades propostas para esse encontro. 

As anotações do diário de campo mostram que enquanto a professora-

pesquisadora posicionava os potes para a realização das atividades, Caio se mostrou 

interessado nas atividades, pois estava empolgado para trabalhar com o material 

manipulativo de Cuisinaire para utilizá-lo para a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos. 

Nesse encontro, houve a realização de atividades que proporcionaram para o 

participante deste estudo a descoberta do tamanho de cada barra a partir da dimensão 

das barras adaptadas de tamanho 1. Nesse sentido, a comparação entre o tamanho das 

outras barras com a barra de dimensão 1, possibilitou que Caio observasse quantas 

barras dessa dimensão caberiam nas outras barras. 

Essa atividade possibilitou que Caio associasse a quantidade de barras adaptadas 

do número 1 que seriam necessárias para que pudesse obter o tamanho de cada uma das 

outras barras. Após a associação da quantidade de 4 barras de número 1 para que 

obtivesse o número 4, Caio observou que seriam necessárias 5 barras de valor 1 para 

que obtivesse o número 5 e, assim, sucessivamente, até obtivesse o valor associado à 

barra de número 10. A figura 16 mostra a comparação entre as barras adaptadas de 

Cuisinaire com tamanhos diversos em relação às barras que representam o número 1. 
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Figura 16: Comparação entre as barras adaptadas de Cuisinaire com tamanhos diversos 

em relação às barras que representam o número 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após esse procedimento, Caio preencheu rapidamente os espaços referentes ao 

tamanho dessas barras, atribuindo-lhes os valores corretos. Assim, esse participante 

realizou a associação dessas quantidades de maneira rápida e correta, possibilitando-lhe 

a dedução de possíveis combinações. Por exemplo, 2 barras de tamanho 1 representam 1 

barra de tamanho 2 ou que 4 barras de tamanho 1 representam 1 barra de tamanho 4. A 

figura 17 mostra o participante deste estudo realizando as equivalências entre as barras 

adaptadas correspondentes ao número 1 e ao número 7. 

 

Figura 17: Caio realizando as equivalências entre as barras adaptadas correspondentes 

ao número 1 e ao número 7 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nesse contexto, a professora-pesquisadora colocou as barras de tamanho 10 

dentro da bandeja e solicitou que Caio trabalhasse com as combinações possíveis que 

pudesse realizar com a utilização das outras barras para a determinação do número 10. 

O participante desse estudo teve autonomia para realizar essa atividade, sendo que o seu 
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desenvolvimento foi totalmente livre sem a interferência da professora-pesquisadora e 

da professora de apoio. Dessa maneira, o participante deste estudo deduziu as seguintes 

combinações
39

: 

 10 = 1 + 2 + 2 + 2 +2 + 1 = 8 + 2 

 10 = 3 + 3 + 3 + 1 = 9 + 1 

 10 = 4 + 4 + 2 = 8 + 2 

 10 = 5 + 5  

Então, a professora-pesquisadora questionou se Caio poderia explicar porque as barras 

de tamanhos 5 e 10 possuíam a mesma textura. Depois de pensar sobre esse 

questionamento, Caio respondeu que era por que as barras de 5 cabiam na barra de 10 

sem precisar utilizar outra barra diferente. No entanto, é importante ressaltar que o 

objetivo dessa atividade não estava direcionado para que o participante desse estudo 

desenvolvesse um raciocínio multiplicativo. Anteriormente, a professora-pesquisadora 

tinha sido advertida pela professora de apoio que esse conteúdo ainda não poderia ser 

trabalhando com Caio, pois não estava programado na matriz curricular. 

Todavia, as barras adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire 

direcionaram Caio para o desenvolvimento do raciocínio multiplicativo por meio de sua 

ZPD, que possibilitou que a distância que medeia o nível atual de seu desenvolvimento, 

determinado pela sua capacidade atual de resolver problemas individualmente e o seu 

nível de desenvolvimento potencial, determinado por meio da resolução de problemas 

sob a orientação da professora pesquisadora com a colaboração da professora de apoio 

para o participante desse estudo pudesse explorar esse conteúdo matemático. O quadro 

7 mostra o trecho de um diálogo entre a professora pesquisadora e participante deste 

estudo sobre a textura das barras que representam os números 5 e 10. 

 

Quadro 7: Trecho de um diálogo entre a professora pesquisadora e Caio sobre a textura 

das barras 5 e 10 

Professora-pesquisadora: Por que você acha que as barras de 5 e de 10 têm a mesma 

marca, a mesma textura? 

Caio: Eu acho (...) hum (...) [porque] elas cabem na de 10, sabe, sem colocar outra 

diferente (...) olha as de 3 não chega no tamanho 10, precisou de [mais] 1, essas de 5 

aqui, duas, 5 mais 5 dá 10. É isso? Acho que é, sei lá. 

                                                 
39

Caio poderia ter combinado, por exemplo, 7 + 1 + 1 + 1 ou 5 + 4 + 1, porém, sempre procurava utilizar 

as barras de tamanhos menores para que pudesse realizar essas combinações. Contudo, não existem dados 

coletados no trabalho de campo que possam fornecer indícios para a explicação dessas escolhas.  
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

Similarmente, Caio também argumentou que esse procedimento não ocorria com 

as outras barras, como, por exemplo, 2, 3 e 4, que foram utilizadas anteriormente para 

determinar a barra que representa o número 10
40

. 

 

 

3.1.5.  Quinto Encontro: Trabalhando com o Conceito de Adição 

 

Essa atividade foi realizada no dia 27 de Maio de 2015 das 08:00 horas às 10:00 

horas. O principal objetivo dessa atividade foi trabalhar com as operações de adição 

com o auxílio das barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire 

Como preparação para esse encontro, na semana do dia 20 de Maio de 2015, a 

professora-pesquisadora solicitou que a professora de apoio escrevesse 5 problemas de 

matemática em Braile. Porém, a professora de apoio sugeriu que, nesse encontro, o 

próprio participante deste estudo os escrevesse esses problemas em Braile para a sua 

realização nesse encontro. 

Os problemas propostos foram: 

1) Pedro tem 8 figurinhas e Paulo tem 4 figurinhas. Quantas figurinhas os dois 

têm juntos? 

2) Ana tem 10 reais e sua irmã Maria tem 10 reais também. Quantos reais elas 

têm juntas? 

3) Se Ana e Maria forem comprar um brinquedo que custa 15 reais, o dinheiro 

delas será suficiente?  

4) Caio foi à feira e comprou 6 maçãs, 4 bananas, 1 melão, 1 melancia e 10 

bananas. Quantas frutas ele comprou? 

5) Kauã e seus cinco amigos foram brincar de bola de gude. Se cada um deles 

tem 2 bolas de gude, qual será o total de bolas de gude na brincadeira? 

 

A figura 18 mostra o problema número 5 escrito em Braile pelo participante 

deste estudo, cuja correção foi verificada por sua professora de apoio. 

 

                                                 
40

Nesse estudo, a professora-pesquisadora e o seu orientador optaram pela manutenção das características 

do material de cuisenaire com relação à sua configuração. Dessa maneira, procurou-se não realizar a 

associação dos valores das barras 2 e 10. 
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Figura 18: Problema número 5 escrito em braile pelo participante deste estudo 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

A professora-pesquisadora chegou à APAE às 8 horas e dez minutos e após 

aguardar Caio terminar a sua leitura diária, a realização das atividades propostas se 

iniciou conforme o seu planejamento. Assim, Caio releu os problemas propostos em 

Braile e resolveu-os com o auxílio das barras adaptadas do material manipulativo de 

Cuisenaire, precisando, em média, de 2 a 4 minutos para a sua resolução. O quadro 8 

mostra o tempo que Caio precisou para resolver cada um dos problemas
41

 propostos em 

sala de aula. 

Quadro 8: Tempo que Caio precisou para resolver cada um dos problemas propostos em 

sala de aula 

Problemas Tempo (minutos) 

1 4:00 

2 2:00 

3 4:00 

4 4:00 

5 3:30 
Fonte: Acervo da professora-pesquisadora 

 

De uma maneira geral, para resolver os problemas propostos Caio procedeu da 

seguinte maneira: 

a) 1° problema: Pedro tem 8 figurinhas e Paulo tem 4 figurinhas. Quantas 

figurinhas os dois têm juntos? 

Para resolver este problema, Caio trabalhou com duas barras de tamanho 2 para 

organizá-las em fila para que pudesse obter o tamanho correspondente ao número 4. A 

opção pelas barras correspondentes ao tamanho 2 foi uma escolha do próprio 

                                                 
41

Essa foi a primeira experiência de Caio com a utilização das barras adaptadas de Cuisenaire para a 

resolução de problemas. 
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participante deste estudo, que poderia utilizado barra de outro tamanhos. Em seguida, 

Caio utilizou 4 barras de tamanho 2 para obter o tamanho 8. 

Em seguida, o participante deste estudo continuou explorando as barras 

adaptadas e manipulando-as, combinou-as para verificar se o tamanho obtido havia 

ficado maior do que o tamanho da barra correspondente ao número 10.  

Assim, ao perceber que ainda precisava completá-las, Caio utilizou uma barra 

adaptada correspondente ao tamanho 2. Dessa maneira, o participante deste estudo 

observou que o resultado obtido era 12, pois: 

 2 + 2 = 4 

 2 + 2 + 2 + 2 = 8 

 4 + 8 = 10 + 2 = 12 

Similarmente, Caio observou as sequências de adições cujas somas resultariam 

em 4 e em 8 e realizou as correspondências necessárias para determinar o tamanho 12, 

que é o resultado desse problema. É importante ressaltar que a elaboração dos 

problemas foi realizada de acordo com as recomendações da professora de apoio, sendo 

que a professora–pesquisadora, pois esses problemas estavam em concordância com a 

capacidade cognitiva do participante desse estudo e com os conteúdos matemáticos 

trabalhados em sala de aula para essa faixa etária. 

A análise dos dados mostra que apesar desses problemas estarem de acordo com 

o nível atual de desenvolvimento de Caio, a barras adaptadas funcionaram como 

instrumentos mediadores que proporcionaram que esse participante atingisse o seu nível 

potencial ao desenvolver o raciocínio multiplicativo durante a resolução dos problemas 

propostos em sala de aula. 

O participante deste estudo resolveu os problemas 2 e 3 simultaneamente, pois 

eram sequenciais. 

Nesse sentido, o segundo problema estabelecia que: 

 Ana tem 10 reais e sua irmã Maria tem 10 reais também. Quantos reais elas 

têm juntas? 

E o terceiro problema estabelecia que: 

 Se Ana e Maria forem comprar um brinquedo que custa 15 reais, o dinheiro 

delas será suficiente?  

Para a resolução do segundo problema, o participante deste estudo utilizou duas 

barras de tamanho 10 e ao enfileirá-las, percebeu que obteve o tamanho 20. Contudo, 
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como não teve certeza sobre o resultado obtido, a professora-pesquisadora sugeriu que 

Caio completasse o tamanho obtido com as barras de tamanho 1 para que pudesse obter 

o tamanho correspondente ao número 20. 

Então, ao realizar esse procedimento, Caio constatou que 10 + 10 = 20 e afirmou 

que “Então elas compram o brinquedo sim, porque 20 é maior que 15. Contei o 15 

aqui”. Nesse momento, o participante deste estudo se referindo às barras de tamanho 1 

que foram utilizadas para a obtenção do tamanho 20. 

Assim, decorridos 45 minutos da realização das atividades, a professora-

pesquisadora percebeu que o participante deste estudo ficou disperso depois da 

resolução do 3° problema, que se tornaram cansativo porque além de lê-los e resolvê-

los, Caio também teve que registrá-los em Braile. Isto após 45 minutos de atividades. 

Contudo, o participante deste estudo resolveu o quarto problema que estabelecia 

que: 

 Caio foi à feira e comprou 6 maçãs, 4 bananas, 1 melão, 1 melancia e 10 

bananas. Quantas frutas ele comprou? 

Nessa atividade Caio, que estava um pouco cansado, trabalhou com as barras 

adaptadas correspondentes aos tamanhos 1, 4, 6 e 10, dispondo-as em fila. Em seguida, 

Caio posicionou algumas barras de tamanho 1, abaixo das barras trabalhadas 

anteriormente, para conta-las até que obtivesse a quantidade 22. Assim, o participante 

deste estudo concluiu que era necessário a utilização de 22 barras correspondentes ao 

tamanho 1 para que obtivesse o tamanho 22
42

. 

Contudo, instigado pela professora-pesquisadora, Caio também utilizou barras 

com texturas diferentes, como, por exemplo, as barras adaptadas que representam o 

número 2 para completar 22 para concluir que para completar essa tarefa precisava de 

11 barras correspondentes ao tamanho 2. Por exemplo, nesse atividade, Caio utilizou as 

texturas para verificar que 11 barras de tamanho 2 correspondem ao tamanho 22, bem 

como perceber que conseguiria determinar o número 22 utilizando outras combinações 

com barras adaptas de texturas diferentes. Essas texturas foram importantes para que 

Caio pudesse perceber que existem diversos modos de se obter um mesmo número com 

a utilização das barras adaptadas mesmo com a utilização de texturas diversas. 

                                                 
42

A combinação das barras de Cuisinaire pode ser realizada de uma maneira espontânea pelos alunos, pois 

são livremente descobertas com base em seu conhecimento sobre as relações e os agrupamentos 

numéricos. Assim, através da manipulação das barras, os alunos descobrem novas combinações de uma 

maneira constante que desenvolve a sua habilidade na realização das oeprações matemáticas e dos 

cálculos numéricos (ELLIS, 1964). 



110 

 

A figura 19 mostra o participante deste estudo realizando a leitura dos 

problemas, após escrevê-los com o auxílio da reglete e da punção
43

. 

 

Figura 19: Caio lendo os problemas que escreveu em Braile com o auxílio do reglete e 

da punção 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

 
 

A figura 20 mostra a prancheta com o reglete a punção que o participante deste 

estudo utilizou para escrever os problemas em Braile. 

 

Figura 20: Prancheta com reglete e punção para a escrita manual em Braile 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

                                                 
43

O reglete e a punção são instrumentos de escrita manual para cegos. O reglete corresponde a uma régua 

dupla que abre e fecha com o apoio de dobradiças. A sua abertura é destinada à colocação do papel que é 

fixado entre a régua superior e a inferior. Na régua superior, encontram-se retângulos vazados, cada um 

compreendendo 6 pontos, na disposição de uma cela Braile e na inferior, podem-se encontrar várias celas 

Braile todas em baixo relevo. A punção é colocada dentro de cada janela, uma a uma, para pressionar os 

pontos desejados para cada letra. A escrita é realizada da direita para a esquerda porque as palavras são 

lidas pelo relevo que é formado ao se afundar a punção no papel, ou seja, primeiro se escreve a letra ou o 

relevo para, depois, virar o papel para que o relevo fique na superfície e possa ser sentido/lido pelos 

Cegos ao passarem a mão sobre os pontos. Disponível em 

<<http://intervox.nce.ufrj.br/~brailu/braille.html>>. Acesso em 30 de Setembro de 2015. 

http://intervox.nce.ufrj.br/~brailu/braille.html
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Após a resolução do quarto problema, Caio resolveu o quinto e último problema 

proposto para esse encontro que estabelecia que: 

 Kauã e seus cinco amigos foram brincar de bola de gude. Se cada um deles 

tem 2 bolas de gude, qual será o total de bolas de gude na brincadeira? 

Nesse problema, Caio mostrou que, como eram cinco colegas e Kauã, então 

haviam seis meninos que tinham duas bolas de gude cada um. Então, Caio argumentou 

que “aqui é só eu pegar as barras do 2, pego 6 e ai conto e dá 12! Isso, é 12”. Contudo, a 

resolução desse problema não foi imediata, pois Caio pensou sobre como utilizar as 

barras adaptadas que representavam o número 2 para determinar o tamanho 12. 

Portanto, apesar de ter desenvolvido o raciocínio multiplicativo, o participante desse 

estudo não demonstrou saber o resultado previamente sem a manipulação desse material 

manipulativo. 

De acordo com esse contexto, é importante ressaltar que nos encontros 

anteriores, a escrita em Braille das tarefas propostas foi realizada previamente. Então, 

como o participante deste estudo sentiu-se cansado e demonstrou desânimo para a 

realização do restante das tarefas propostas, a professora-pesquisadora decidiu parar, 

algumas vezes, com a sua realização até que Caio se sentisse novamente à vontade para 

a sua continuidade. 

Nessa abordagem, é fundamental perceber as necessidades, os interesses e os 

desejos dos alunos para aproveitar a sua disposição para a aprendizagem, procurando 

disponibilizar tempo para o seu descanso e parar ou encerrar as atividades propostas em 

sala de aula assim que se observar a presença de sinais de cansaço (GIL, 2000). 

 

3.1.6.   Sexto Encontro: Trabalhando com o Conceito de Subtração 

 

Essa atividade foi realizada em 03 de Junho de 2015 das 8 horas às 10 horas. O 

principal objetivo dessa atividade foi possibilitar para o participante deste estudo a 

apropriação do conceito de subtração com a utilização do material manipulativo das 

barras adaptadas de Cuisenaire como um instrumento mediador desse processo de 

aprendizagem. 

Nesse encontro, a professora-pesquisadora propôs algumas atividades 

relacionadas com a resolução de sequências por meio das quais Caio pudesse retirar 

quantidades de barras adaptadas, realizando, dessa maneira, as operações de subtração. 

Após esse procedimento, o participante deste estudo foi direcionado no 
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desenvolvimento de atividades que possibilitassem a compreensão do algoritmo da 

subtração, bem como as correspondências entre os números e as barras adaptadas com o 

objetivo de utilizá-las como mediadoras no processo de aprendizagem das operações de 

subtração. 

Para a realização dessa aula, a professora-pesquisadora estava na APAE às 7 

horas e 30 minutos para conversar com a professora da APAE sobre as atividades do 

registro documental programadas para esse encontro. Assim, às 8 horas quando Caio 

chegou à APAE, a professora-pesquisadora entregou-lhe um livro para ler enquanto 

mostrava e explicava para a sua mãe os vídeos e as atividades que foram realizadas nos 

encontros anteriores. As atividades se iniciaram às 8 horas e 30 minutos, sendo que a 

professora de apoio não compareceu a esse encontro por problemas com a sua saúde. 

Então, a professora-pesquisadora ditou os três problemas de matemática para 

que o participante os escrevesse em Braile e depois os resolvesse com o auxílio das 

barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire. Essa atividade de escrita dos 

problemas em Braile demorou mais para ser realizada do que o seu processo de 

resolução, pois Caio demonstrou estar um pouco cansado e cometeu alguns erros de 

escrita, contudo, queria mostrar que sabia ler e escrever em Braile. 

Nos encontros anteriores, a escrita dos problemas em Braile era realizada pelo 

participante deste estudo com o auxílio da professora de apoio. Dessa maneira, nesses 

encontros os problemas eram lidos e resolvidos pelo participante sem que provocasse 

cansaço na realização dessas atividades. Contudo, após a escrita dos problemas, Caio 

resolveu os problemas propostos com agilidade. 

A figura 21 mostra o primeiro problema matemático de subtração: Paulo tem 8 

figurinhas e Paulo tem 4 figurinhas. Quantas figurinhas Pedro tem a mais que Paulo?, 

que foi escrito em Braile pelo participante deste estudo e resolvido com o auxílio do 

material adaptado.                                     
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Figura 21: Escrita em Braile do primeiro problema matemático 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após a realização dessas atividades, a professora-pesquisadora reforçou a 

exploração de texturas iguais das barras adaptadas do material manipulativo de 

Cuisinaire com o objetivo de verificar se o participante deste estudo havia 

compreendido e se ainda se recordava da correlação entre as texturas dessas barras. 

Nesse sentido, Caio comentou que as “peças com texturas iguais cabem umas nas outras 

sem precisar de peças com texturas diferentes”. Por exemplo, esse participante 

demonstrou que: 

2 + 2 = 4  

4 + 4 = 8 

2 + 2 + 2 + 2 = 8 

Caio também utilizou um contraexemplo para demonstrar que: 

3 + 3 + 2 = 8 

4 + 4 + 1 = 9 

Na realização do primeiro exemplo, o participante deste estudo observou que as 

barras adaptadas que representam os números 2, 4 e 8 tinham tamanhos diferentes, 

porém com texturas iguais. Assim, Caio colocou duas barras correspondentes ao 

número 2 para conseguir o mesmo tamanho daquela de número 4. Posteriormente, 

colocou mais duas barras correspondentes ao tamanho 2, totalizando 4 barras de 

tamanho 2 e, assim, conseguiu determinar o mesmo tamanho da barra que representa o 

número 8. 

Em seguida, a professora-pesquisadora pediu que Caio utilizasse barras de 

tamanhos diferentes para obter a peça de tamanho 8. Assim, o participante dessa 

pesquisa pegou duas barras correspondentes ao número 3, porém, observou que não 
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conseguia determinar a barra que representava o número 8. Então, Caio completa a 

combinação que estava resolvendo com uma barra de tamanho 2. No segundo exemplo, 

o participante deste estudo utiliza duas barras de tamanho 4 e, ao observar que não 

conseguiu determinar o tamanho da barra correspondente ao número 9, Caio completa 

essa combinação adicionando a barra que representa o número 1.  

Após a realização da atividade, Caio percebeu que quando se utiliza barras com 

a mesma textura sempre se consegue chegar, de acordo com as suas observações, ao 

tamanho da barra maior que também tem a mesma textura. É importante ressaltar que o 

diálogo que ocorreu entre a professora-pesquisadora e o participante deste estudo não 

foi gravado devido a rapidez do raciocínio e das falas de Caio. Sendo assim, a 

professora-pesquisadora não quis interromper a atividade para realizar a gravação, 

optando por anotar manualmente esse diálogo.  

Assim, após a conversa sobre as texturas das barras e a sua associação com as 

barras utilizadas nessa atividade, o participante deste estudo tentou resolver o segundo 

problema, contudo, demonstrou estar disperso, pois errou a escrita do problema em 

Braile. Assim, a professora-pesquisadora esperou até que o Caio estivesse mais disposto 

para continuar resolvendo a atividade. A professora-pesquisadora releu o problema: 

“Caio foi à feira e comprou 22 frutas. Ele comprou maçãs e 12 bananas. Quantas maçãs 

ele comprou?” e perguntou para o participante deste estudo: “quantas peças você tem 

que pegar para ter o tamanho 22?”. Caio ficou à vontade para explorar as barras 

adaptadas para determinar o tamanho 22. A figura 22 mostra o segundo problema 

escrito pelo participante deste estudo em Braile. 

 

Figura 22: Escrita em Braile do segundo problema 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Então, o participante deste estudo resolveu esse problema de acordo com o 

seguinte procedimento: 

a) Primeiro, Caio
44

 colocou as barras de tamanho 3 e percebeu que faltou um 

espaço para ser completado. Assim, completou esse espaço com uma barra 

adaptada de tamanho 1. 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 1 = 22 

b) Depois, procedeu da maneira abaixo para determinar o resultado: 

22 – 3 = 19 e 19 – 3 = 16 e 16 – 3 = 13 e 13 – 3 = 10
45

 
 

c) Assim, Caio percebeu que: 

3 + 3 + 3 + 1 = 10 

Caio demonstrou ter uma excelente memória, pois se recordou que 4 peças de 

tamanho 3 são iguais a 12 e que 3 peças de tamanho 4 também são iguais 12. Sendo 

assim, o participante deste estudo posicionou as peças de tamanho 3 para obter o 

tamanho correspondente ao número 22. 

Porém, ao final desse procedimento, Caio percebeu que precisaria preencher 

esse tamanho com uma peça de textura diferente e, então, utilizou uma barra adaptada 

de tamanho 1 para chegar ao tamanho correspondente ao número 22. Em seguida, Caio 

colocou 4 peças de tamanho 3 para obter o tamanho correspondente ao tamanho 12. 

Para finalizar, o participante deste estudo retirou das barras adaptadas que compõem o 

tamanho 22, peça por peça de tamanho 3, até obter o valor correspondente ao tamanho 

12. Então, Caio verificou que sobraram 3 peças de tamanho 3 mais uma peça de 

tamanho 1, que somadas determinam o resultado 10. 

Intuitivamente, Caio trabalhou com a noção de números múltiplos sem, no 

entanto, saber que o estava aprendendo um conteúdo que não é estudado no ano em que 

está matriculado. As anotações do diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que este fato foi observado no momento em que o participante deste estudo realizava as 

adições sucessivas por meio da associação das texturas iguais das barras adaptadas. 

Ressalta-se que de acordo com o relato da professora de apoio, Caio ainda não 

havia aprendido a operação de multiplicação quando da realização dessa atividade. Por 

                                                 
44

Com a realização das atividades anteriores com as barras adaptadas, Caio sabia que a adição três mais 

três tem como resultado seis. Por meio da contagem de 3 em 3, o participante desse estudo resolveu que: 

3 + 3 = 6 + 3 = 9 + 3 = 12 + 3 = 15 + 3 = 18 + 3 = 21 + 1 = 22. 
45

Infere-se que as barras adaptadas auxiliaram Caio no desenvolvimento de seu raciocínio multiplicativo, 

pois proporcionou o entendimento de que 3 x 4 é igual a 4 x 3, ainda que não estivesse aprendendo a 

operação matemática da multiplicação. 
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exemplo, Caio percebeu que a soma das barras adaptada que correspondem ao tamanho 

2 pode ser obtida por meio das seguintes associações: 

 2 + 2 = 4  2 x 2 

 4 + 4 = 8  2 x 4 

 4 + 4 + 4 = 12  3 x 4 

 4 + 4 + 4 + 4=16  4 x 4 

O quadro 09 mostra um trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e o 

participante deste estudo sobre a resolução do segundo problema. 

 

 

Quadro 9: Diálogo entre a professora-pesquisadora e Caio sobre a resolução do segundo 

problema 

Professora-pesquisadora: Como você pensou em resolver este problema? 

Caio: Quero pegar só as barras de 3. 

Professora-pesquisadora: Ok, e como pensou em fazer? 

Caio: Vou colocar as barras... (Caio posicionou as barras adaptadas de tamanho 3, uma em 

seguida a outra, e contou até obter o tamanho 22. Porém, observou que com essas barras obteria 

somente o número 21 e que faltava uma barra de tamanho 1 para completar esse número). 

Caio: Ah, faltou um pedaço aqui, oh! Ah, cabe a [barra] 1! 

Professora-pesquisadora: E agora? 

Caio: Agora tenho 22. Pro 12 vou colocar só as pecinhas 3, que já sei que consigo o tamanho 

12. Quer ver? Olha aqui... 4 barras do 3 dá 12. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nesse encontro, o participante continuou cometendo vários erros na escrita dos 

problemas, não estando disposto a escrevê-los, embora se mostrasse bem entusiasmado 

para resolvê-los por meio da manipulação das barras adaptadas do material 

manipulativo de Cuisinaire. Nesse contexto, em conversa com a professora-

pesquisadora Caio comentou que prefere brincar com as barras adaptadas para aprender 

matemática, pois argumentou que fica “muito cansado de escrever [os problemas] e 

depois resolver, é chato!” e acrescentou que “Gosto de brincar e fazer matemática 

brincando”. 

Então, provavelmente, o fato de Caio escrever os problemas em Braile e resolvê-

los no mesmo encontro não foi muito proveitoso, pois provocou o seu cansaço e a sua 

desmotivação. A análise dos dados mostra que quando o participante deste estudo traz 

os problemas escritos em Braile com antecedência, a sua resolução torna-se menos 

cansativa, mais motivadora, sendo que há um rendimento maior na resolução das 

atividades propostas. 
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Prosseguindo com as atividades propostas, a professora-pesquisadora ditou o 

terceiro problema: “Kauã e seu amigo Eduardo têm juntos 12 bolinhas de gude. Se 

Eduardo tem 7 bolinhas, quantas Kauã tem?”, sendo que ressaltou a importância de 

escrevê-lo corretamente, pois Caio domina a escrita Braile. A figura 23 mostra o 

terceiro problema escrito em braile pelo participante deste estudo. 

 

Figura 23: Escrita em Braile do terceiro problema 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A escrita desse problema não foi filmada, pois como Caio estava preocupado em 

verificar se estava sendo gravado, não estava se concentrando em sua escrita em Braile. 

Em seguida, o participante desse estudo solicitou ouvir a atividade que havia sido 

realizada e após ser atendido em sua demanda, houve uma falha na câmera e a 

professora-pesquisadora somente percebeu que a atividade não havia sido gravada 

quando foi verificar a gravação ao término da atividade. 

Porém, a professora-pesquisadora anotou o desenvolvimento dessa atividade em 

seu diário de campo, bem como gravou Caio resolvendo esse problema com a utilização 

das barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire. O quadro 08 mostra um 

trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e o participante deste estudo que 

ocorreu durante a resolução do terceiro problema. 

 

Quadro 10: Trecho do diálogo entre professora-pesquisadora e Caio durante a resolução 

do 3° problema 

Professora-pesquisadora: Como você pensou em resolver este problema das bolinhas de gude? 

Caio: Coloco as barras de 3 aqui pra dar 12. Já sei que preciso de 4. Aí, embaixo vou colocar 

umas barras pra dar 7, olha aqui.  

Professora-pesquisadora: Isso mesmo, e aí? 
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Caio: Aqui, pra dar 7 vou usar 3 também (Ao resolver o problema, Caio percebeu que faltam 

barras). Ih, mas falta, olha aqui oh, tem um espaço (Caio procurou as barras e colocou a peça de 

1). Agora deu! 

Professora pesquisadora: Isso mesmo, Caio, e agora, como você acha o que sobrou? 

Caio: Uai, vou colocando no espaço vazio
46

 aqui e vejo quanto dá. Mas essa é fácil, já até sei... 

(Caio completou com as peças correspondentes ao tamanho 1 para contá-las e determinar o 

resultado). Acabei! Deu 5. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Para o próximo encontro, a professora decidiu preparar dois problemas, sendo 

que um deles estava relacionado com a operação de adição enquanto o outro com a 

operação de subtração. Essa atividade tinha o objetivo de realizar uma revisão sobre os 

conteúdos que Caio havia estudado nos encontros anteriores com o auxílio das barras 

adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire. 

Contudo, apesar de a professora-pesquisadora ter percebido que Caio 

demonstrava o desenvolvimento do raciocínio multiplicativo ao manusear as barras 

adaptadas do material de Cuisenaire para resolver os problemas propostos, a questão da 

multiplicação não pode ser explorada por recomendação da professora de apoio com a 

justificativa de que esse conteúdo ainda não era contemplado na grade curricular do 

segundo ano em que Caio estava matriculado. 

 

3.1.7.  Sétimo Encontro: Trabalhando com os Conceitos de Adição e Subtração em 

um mesmo Problema 

 

Essa atividade foi realizada no dia 10 de Junho de 2015, das 12:35h às 14:30h, 

sendo que o seu principal objetivo foi a apropriação dos conceitos de subtração e adição 

em um mesmo problema com a utilização das barras adaptadas do material 

manipulativo de Cuisenaire para mediar esse processo de ensino e aprendizagem. 

A professora-pesquisadora se encontrou com o participante deste estudo e com a 

sua mãe na APAE e esperaram pela condução para se locomoverem até a escola, sendo 

que chegaram ao seu destino às 12:35h. 

Para esse encontro, optou-se por realizar as atividades na Escola de ensino 

regular que o aluno frequenta devido à ausência da professora de apoio na APAE no 

período diurno e a sua presença no período vespertino na escola estadual que o aluno 

frequenta no turno vespertino. 

                                                 
46

O espaço vazio está situado abaixo das barras adaptadas, sendo o local que Caio utiliza para completar o 

tamanho correspondente ao resultado da operação matemática trabalhada. 



119 

 

Porém, quando a professora-pesquisadora e o participante chegaram à escola 

foram informados que a professora de apoio estaria ausente, pois estava doente. Por 

precaução, o problema proposto para esse encontro estava escrito em Braile pela 

professora da APAE do participante deste estudo. Dessa maneira, Caio somente teria 

que resolver esse problema, evitando o seu cansaço e a sua desmotivação como 

observado no encontro anterior. 

Assim, as atividades propostas para esse encontro se iniciaram no pátio da escola 

com a utilização de uma das mesas do refeitório, depois que os alunos entraram em suas 

respectivas salas de aula. Apesar de alguns incômodos causados pelos alunos e pelos 

funcionários que transitavam no pátio, a realização dessa atividade transcorreu de uma 

maneira tranquila. 

Para esse encontro, a professora-pesquisadora propôs duas operações, sendo uma 

de adição e a outra de subtração para serem resolvidas em um mesmo problema que 

tinha o seguinte enunciado: 

Ana tem 20 balas de morango e Maria tem 12 balas de banana. 

a) Quantas balas as duas têm juntas? 

b) Quantas balas Ana tem a mais que Maria? 

A figura 24: mostra a escrita desse problema em braile pelo participante deste 

estudo
47

. 

 

                                                 
47

Em determinadas atividades, Caio escrevia os problemas em Braile antecipadamente à chegada da 

professora-pesquisadora para a realização das atividades do registro documental. Essa foi uma maneira 

encontrada pela professora-pesquisadora para amenizar o possível cansaço do participante desse estudo 

para escrever os problemas e, depois, resolvê-los no mesmo dia da condução do trabalho de campo. 
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Figura 24: Escrita em Braile do problema envolvendo a adição e a subtração 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em seguida, a professora-pesquisadora solicitou que o participante deste estudo 

resolvesse essas operações com o auxílio das barras adaptadas do material manipulativo 

de Cuisenaire. O procedimento utilizado por Caio para resolver esse problema com as 

operações de adição e subtração propostas foi: 

a) O participante deste estudo posicionou as duas barras que representavam o 

número 10 para conseguir o tamanho correspondente ao número 20. 

b) Abaixo, posicionou 3 barras de tamanho 4, que resultou em 12, e completou 

o valor faltante com as barras de tamanho 4 até que determinasse o valor 20. 

c) Assim, Caio utilizou 2 barras de tamanho 4 para que pudesse determinar o 

valor obtido pela adição 4 + 4 = 8. 

Como o participante deste estudo havia compreendido, nos encontros anteriores, 

que nas barras maiores de texturas iguais cabem as peças menores sem a necessidade da 

utilização de barras diferentes, então, posicionou as barras de tamanho 4 para 

determinar a peça que representa o número 12. A análise dos dados mostra que o 

participante desse estudo deduziu que como 4 peças de 3 é igual 12, então, 3 peças de 4 

também é igual a 12, sem ter aprendido previamente o conceito de multiplicação. Esse 

resultado foi obtido por Caio apenas com a manipulação das barras adaptadas do 

material manipulativo de Cuisenaire. 
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Similarmente, Caio observou que poderia completar o tamanho 8 que havia 

restado com mais duas barras adaptadas que representavam o número 4, pois realizou 

essas operações nas atividades desenvolvidas nos encontros anteriores. Dessa maneira, o 

participante deste estudo percebeu que com apenas barras de tamanho 4 conseguiria 

realizar a tarefa proposta para determinar o tamanho 20. 

Assim, Caio utilizou a barra adaptadas com as mesmas texturas e observou que 

os números 8, 12 e 20 poderiam ser obtidos apenas com o emprego das barras de 

tamanho 4, variando apenas a quantidade de peças que seriam utilizadas. Por exemplo, o 

quadro 09 mostra um trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e o participante 

deste estudo que ocorreu no final da realização dessa atividade. 

 

Quadro 11: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e Caio que ocorreu no 

final da realização da sétima atividade 

Professora pesquisadora: O que você observou usando a barra que corresponde ao número 4? 

Caio: Olha que legal! Os números 8, 12 e 20! 

Professora pesquisadora: O que tem esses números? 

Caio: Eles podem, todos, ser escritos com as mesmas barras do 4, só muda o tanto que a gente 

tem que colocar. E a barra do 8 é igual a barra do 4. E a do 12 e 20 também é? 

Professora pesquisadora: Nós não temos barras do 12 e do 20 no material de Cuisenaire. Isso 

deve ser porque nós podemos chegar a elas usando as outras, igual você fez. 

Caio: (Pensativo) É ... 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O quadro 12 também mostra outro trecho do diálogo entre a professora-

pesquisadora e o participante deste estudo sobre a resolução do problema contendo a 

adição e a subtração. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 12: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e Caio sobre a resolução 

do problema contendo a adição e a subtração 

Caio: Eu faço assim, pego a barra que tem a lixa que é a de 5 ou a de 10, já sei até... Aí, faço 10 

+ 10 = 20 + 10 = 30 + 2 = 32
48

. Ah! Deu 32. Agora, hum... (pensando)... Deixa eu vê ... Faço 

assim, coloco as duas barras de 10 juntas e dá 20, né tia?  

Professora-pesquisadora: Isso mesmo! E depois? 

                                                 
48

É importante ressaltar que Caio não resolveu o mesmo problema várias vezes, pois determinou a soma e 

a diferença utilizando o mesmo problema. O desenvolvimento do conceito de multiplicação também foi 

obtido na resolução dos mesmos problemas. 
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Caio: Aqui vou colocar o que a outra tem (aqui o aluno se referiu ao colocar as barras que 

representavam o tamanho 3 embaixo das barras de 10) ... é ... 12, né? Então vou fazer assim, que 

já até sei, 3 + 3 + 3 + 3 = 12.  

Professora pesquisadora: E agora, como você vai saber o que uma tem a mais do que a outra?  

Caio: Não sei ... Deixa ver ...  Ah, já sei, vou colocar aqui embaixo pra ficar do tamanho do de 

lá de cima, do da Ana, não é tia? 

Professora pesquisadora: Isso mesmo ... Parabéns! Vamos completar com as barras do número 

1? Assim eu acho que fica melhor! 

Caio: Não, vou usar a barra daqui, essa do número 2! Olha, usei 4. Deu 4! (Caio resolveu esse 

problema utilizando 4 barras de tamanho 2). 

Professora pesquisadora: Espera ... deu 4 barras mas você não usou as de 1, usou as de 2, 

então tem que somar o 2 quatro vezes. Fazer 2 + 2 + 2 + 2, que dá? 

Caio: Oito! 20 menos 12 deu 8! 

Professora pesquisadora: Isso mesmo! Você é muito esperto. Parabéns! 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Apesar desse problema não estar no cronograma de atividades proposto pela 

professora-pesquisadora e seu orientador, houve a necessidade de sua utilização para o 

encerramento dos conteúdos abordados nos encontros anteriores para verificar a 

compreensão do participante deste estudo com relação à utilização das barras adaptadas 

do material manipulativo de Cuisenaire como mediadoras no processo de resolução das 

operações de adição e subtração. 

Nesse sentido, o conceito de mediação foi utilizado na realização dessa 

atividade, pois foram empregados elementos intermediários nessa relação de ensino e 

aprendizagem (VYGOTSKY, 1998). Nesse sentido, a relação de Caio com esse 

ambiente de aprendizagem não foi direta, mas mediada pelo material manipulativo.  

 

3.1.8. Oitavo Encontro: Finalizando a Exploração das Barras Adaptadas do 

Material de Cuisinaire 

 

Essa atividade foi realizada em 25 de Junho de 2015 das 08:00h às 10:00h, 

sendo que o seu principal objetivo foi a exploração final e a análise das percepções do 

participante deste estudo com relação às barras adaptadas do material manipulativo de 

Cuisenaire. 

Para esse encontro, a professora-pesquisadora preparou uma exploração das 

barras adaptadas desse material por meio de uma revisão dos conteúdos estudados nos 

encontros anteriores, como, por exemplo, a definição de sequência crescente e 

decrescente com a utilização dessas barras para representar os números de 1 até 10 por 
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meio de adições e subtrações, bem como verificar as correspondências entre as texturas 

das barras adaptadas de Cuisinaire com os números. 

Nesse encontro, o participante deste estudo com mais dificuldades de 

concentração, pois manipulava as barras com agitação, derrubando-as várias vezes no 

chão. Então, a professora-pesquisadora conversou com Caio, acalmando-o e explicando 

sobre a importância das atividades a serem realizadas. Assim, conversaram sobre outros 

assuntos mais amenos e também sobre o seu desejo em ser radialista. 

De acordo com informações obtidas com os professores da escola, o participante 

deste estudo sempre está mais agitado na segunda-feira, sendo que, geralmente, o seu 

desempenho nesse dia é menor. Contudo, esse comportamento mais agitado não 

atrapalhou a realização das atividades propostas para esse encontro. 

Dessa maneira, a professora-pesquisadora solicitou que Caio associasse as barras 

adaptadas com texturas semelhantes com os números correspondentes, pois essas peças 

são as múltiplas entre si. Contudo, de acordo com a professora de apoio, o termo 

múltiplos não foi utilizado com o participante deste estudo por não ser pertinente para o 

ano escolar em que Caio está matriculado. 

Nesse sentido, Kamii (1987) argumenta que é importante que os professores não 

solicitem que os alunos desenvolvam somente competências mínimas relacionadas com 

os conteúdos matemáticos, pois existe a necessidade de que elaborem estratégias que os 

despertem para o desenvolvimento de outras competências matemáticas. 

No entanto, a análise dos dados revela indícios de que o participante desse 

estudo estava construindo o conceito da multiplicação como uma adição de parcelas 

iguais. A função mediadora da professora-pesquisadora foi importante, pois possibilitou 

que Caio compreendesse as relações matemáticas desse conteúdo por meio da utilização 

das barras adaptadas de Cuisinaire. 

Dessa maneira, Caio utilizou o termo caber para se referir ao fato de que barras 

que as barras que possuem a mesma textura são aquelas que cabem no comprimento das 

outras sem a necessidade da utilização de uma peça com texturas diferentes. 

Consequentemente, é importante ressaltar que o participante desse estudo conseguiu 

identificar as barras adaptadas por meio de suas texturas semelhantes, resolver as 

operações matemáticas de adição e subtração, bem com começou a interagir com as 

propriedades multiplicativas por meio da relação entre as principais características 

dessas barras. A figura 25 mostra Caio manipulando as barras adaptadas com a mesma 

textura que se encontram guardadas em potes com a mesma cor.  
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Figura 25: Caio manipulando as barras com a mesma textura colocadas em potes de 

mesma cor 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

 

Em seguida, a professora-pesquisadora mostrou para o participante deste estudo 

as barras adaptada 2, 4 e 8 e perguntou por que essas peças possuíam a mesma textura. 

Então, Caio respondeu que as peças que representam os número 2 e 4 “são iguais por 

que com elas eu chego no tamanho da maior [peça que representa o número 8] sem 

precisar de outra peça das outras, daquela ali, oh, das diferentes destas [peças de outros 

tamanhos]”. 

Posteriormente, Caio concluiu que essas peças são parecidas e, então, realizou as 

operações com o auxílio das barras adaptadas do material de Cuisenaire. A figura 26 

mostra as operações realizadas pelo participante deste estudo com a utilização das 

barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire. 

 

Figura 26: Operações realizadas com a utilização das barras adaptadas de Cuisinaire 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Nesse sentido, o participante deste estudo concluiu que as peças são “parecidas 

porque com [cada] uma delas eu chego no tamanho das outras”. No entanto, como Caio 

estava cansado, solicitou que a professora-pesquisadora não continuasse com as 

atividades. Assim, a sua vontade foi respeitada e a professora-pesquisadora explicou 

que no próximo encontro seria realizada a entrevista final. 

 

3.1.9.  Nono Encontro: Verificando a Importância do Trabalho com as Barras 

Adaptadas de Cuisinaire 

 

A entrevista semiestruturada foi realizada em 17 de Junho de 2015, das 9 horas 

às 10 horas, na escola estadual na qual o participante deste estudo está matriculado. 

O principal objetivo dessa entrevista foi verificar como Caio tinha percebido a 

experiência do aprendizado das operações matemáticas de adição e subtração com o 

auxílio das barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire com relação às 

atividades propostas neste estudo. 

Inicialmente, o participante deste estudo estava disperso. Então, a professora-

pesquisadora comentou com Caio sobre essa observação, que perguntou sobre o 

significado da palavra disperso. 

Em seguida, a professora-pesquisadora explicou para o participante deste estudo, 

que estava atento a essa explicação, sobre esse significado dessa palavra. 

Após essa conversa, Caio aceitou participar da entrevista proposta para esse 

encontro, sendo que comentou que o trabalho desenvolvido nesse estudo tinha sido 

“muito legal”. O quadro 13 mostra o resultado da entrevista semiestruturada conduzida 

pela professora-pesquisadora com o participante deste estudo.   

 

 

Quadro 13: Entrevista semiestruturada da professora-pesquisadora com o participante 

deste estudo 

Professora-pesquisadora: Oi Caio, como agora a gente já fez todas as nossas atividades eu vou 

fazer uma entrevista final com você. Lembra que eu fiz a entrevista inicial? Então, agora eu vou 

fazer a entrevista final. Explica-me como foi a sua experiência com o material de Cuisenaire. O 

que você achou de trabalhar com esse material para fazer as operações?  

O participante fez uma pausa, pois estava pensando na resposta.  

Caio: Achei muito legal. Muita diversão. 

Professora-pesquisadora: Você acha que a sua professora pode ajudar você a aprender 

matemática usando este material? 

Aluno: Hum... Pode! 
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Professora-pesquisadora: Você acha que seus coleguinhas também iam gostar de usar esse 

material para aprender?  

Caio: (Pensativo) Vai!!Vai aprender! 

Professora-pesquisadora: Então você achou legal usar o material. Qual foi a atividade que 

você mais gostou de fazer? Foram as atividades de adição e subtração ou só aquelas de mexer 

com o material? O que você gostou mais de fazer com o material? 

Caio: Eu gostei mais de brincar com o material. 

Professora-pesquisadora: Você acha que utilizando ele foi importante para você aprender, 

para ficar mais fácil a continha demais e a continha de menos? 

Caio: Ah! Ficou mais fácil sim. 

Professora-pesquisadora: Qual continha você achou mais fácil de resolver com o material de 

Cuisenaire, a de mais ou a de menos? 

Caio: Todas as duas. 

Professora-pesquisadora: O que você achou de usar o material? O que você achou mais fácil 

no material? Você achou que ele tem um tamanho bom, ou ele podia ser maior, ou menor? 

O participante não prestou atenção na pergunta. Assim, a professora-pesquisadora conversa com 

ele para que responda às suas perguntas. 

Professora-pesquisadora: O que você achou mais difícil e o que você achou mais fácil de 

utilizar esse material? 

Caio: Eu não achei nada difícil.  

Professora-pesquisadora: Nada? Eu também achei que você teve muita facilidade. Você acha 

que o tempo foi bom pra trabalhar ou você acha que a gente deveria fazer mais atividades? 

Continuar trabalhando com esse material?  

Caio: Eu acho que poderia continuar trabalhando mais... Foi muito legal. Eu aprendi brincando. 

Professora-pesquisadora: Você acha que conseguiria ensinar os seus pais a fazer continhas 

usando esse material de Cuisenaire? 

Caio: (O participante riu com a pergunta, mas não a respondeu, somente riu). Risos. 

Professora pesquisadora: Você acha que se for falar assim: 

Caio, dá uma aula para um coleguinha seu, por que esse número aqui, olha, por que o 5 e o 10 

têm a mesma textura, por que eles têm uma lixa. Você sabe explicar? 

Caio: Porque cinco mais cinco dá 10. 

Professora-pesquisadora: Isso. Parabéns! Então, o que você tem a dizer desse período que a 

gente passou trabalhando juntos? O que você achou desse tempo que a gente passou junto? 

Caio: Eu achei muito bom. Eu gostei muito de trabalhar com o material de “Cuisinefi”, mas eu 

ainda tô sentindo saudade de trabalhar com o material dourado. 

Professora-pesquisadora: Você gosta muito do material Dourado, não é? E você acha que é 

legal isso de trabalhar com material para ensinar matemática? 

Nesse momento, o participante demonstrou empolgação com a pergunta com um Ah! 

Professora-pesquisadora: Você acha que é mais fácil do que ficar só ouvindo e escrevendo? 

A professora-pesquisadora repetiu a pergunta e deu alguns exemplos. O participante pensou e 

mexeu nas coisas ao redor para depois responder essa pergunta. 

Caio: Acho sim. Muito mais legal e mais fácil. E ia ajudar meus colegas também! 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Após a realização da entrevista, Caio não queria voltar para a sala de aula e ficou 

brincando com as barras adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire e conversou 

com a professora-pesquisadora por alguns minutos, pois estava muito comunicativo. 

Como durante essa conversa, a professora-pesquisadora percebeu que, 

frequentemente, o participante deste estudo utilizava a terminologia Material Dourado 

para denominar as Barras Adaptadas de Cuisinaire, explicou sobre as diferenças entre 

esses dois tipos de materiais manipulativos. 
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Dessa maneira, Caio demonstrou que compreendeu essa diferença e esclareceu 

que somente confunde o nome desses materiais, pois sabe que são utilizados de 

maneiras diferentes em sala de aula. 

Em seguida, Caio se despediu da professora-pesquisadora e retornou para a sala 

de aula. 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS POR MEIO DA CATEGORIZAÇÃO 

        

“A educação social vencerá a deficiência” (VYGOTSKI, 1997, p. 82). 

 

O objetivo deste capítulo é realizar a interpretação das informações contidas nos 

dados coletados que foram analisados de acordo com as pesquisas e teorias estudadas no 

referencial teórico adotado neste estudo. Essa abordagem auxiliou a professora-

pesquisadora a verificar se as barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire 

funcionaram como instrumentos mediadores no processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos matemáticos relacionados com as operações de adição e subtração realizadas 

pelo participante deste estudo. 

Nesse sentido, a professora-pesquisadora buscou, nos estudos e teorias, como 

por exemplo, os conceitos de Mediação, de Zona de Desenvolvimento Proximal e da 

Compensação Social propostos por Vygotsky, os aportes necessários para que pudesse 

realizar a análise das informações contidas nos dados coletados nas atividades propostas 

no registro documental e nos demais instrumentos de coleta de dados que foram 

utilizados durante o trabalho de campo deste estudo. 

Assim, para a condução desse processo também foram utilizadas as anotações 

registradas no diário de campo da professora-pesquisadora, as entrevistas, os 

questionários, as filmagens e as gravações em áudio. O principal objetivo desse 

processo foi auxiliar a professora-pesquisadora na interpretação dos resultados obtidos 

para que pudesse responder à questão de investigação proposta neste estudo por meio da 

elaboração de categorias de análise. 

 Dessa maneira, é importante ressaltar que categorizar significa agrupar as ideias 

e informações obtidas de acordo com as características comuns presentes nos dados 

coletados (MORAES, 1999). Então, nesse processo analítico-interpretativo, a 

categorização pode ser considerada como a classificação ou a organização de 

informações em categorias (FIORENTINI E LORENZATO, 2006). 

Nesse contexto, o principal objetivo da professora-pesquisadora, neste processo, 

foi reduzir as informações obtidas na análise dos dados para auxiliá-la na elaboração das 

categorias por meio de suas características mais importantes (OLABUENAGA e 

ISPIZÚA, 1989). Similarmente, a professora-pesquisadora procurou extrair “sentido e 
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significado da análise dos dados coletados por meio do refinamento do processo de 

estabelecimento das categorias de análise que foi desencadeado durante o processo de 

interpretação das informações obtidas durante o trabalho de campo” (PELLI, 2014, p. 

175). 

Dessa maneira, a professora-pesquisadora observou por meio da relação entre o 

referencial teórico estudado e os resultados obtidos na análise das informações contidas 

nos dados coletados nos instrumentos utilizados nesta pesquisa, que as categorias 

determinadas foram elaboradas a “partir de um confronto entre o que diz a literatura e o 

que encontra nos registros de campo” (FIORENTINI e LORENZATO, 2006, p. 135). 

Destaca-se também que, nessa etapa, a professora-pesquisadora utilizou as 

citações diretas relacionadas com as falas do participante, que foram extraídas dos 

dados originalmente coletados durante a condução do trabalho de campo deste estudo. 

Nesse procedimento, as fases de coleta e análise de dados, bem como a interpretação 

dos resultados foram direcionadas pela questão de investigação desse estudo: 

 

Quais são as contribuições que a utilização das barras adaptadas do 

material manipulativo de Cuisenaire pode oferecer para mediar o processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos relacionados com as 

operações de adição e de subtração realizadas por um aluno cego 

matriculado no segundo ano de uma escola pública? 

 

Assim, de acordo com esse procedimento metodológico, a professora-

pesquisadora comunicará os resultados desta pesquisa por meio da descrição qualitativa 

das informações obtidas nos dados com a definição dessas categorias de análise. Então, 

a descrição de cada uma das categorias será elaborada por meio da produção de um 

texto síntese, que expressará a interpretação das informações que foram obtidas durante 

a fase analítica dos dados deste estudo. 

 

4.1.      Apresentando as Categorias de Análise 

 

Os resultados obtidos por meio da análise dos dados possibilitou que a 

professora-pesquisadora categorizasse as informações obtidas com a elaboração de 03 

categorias de análise denominadas de: Análise da Adaptação Física do Material 

Manipulativo de Cuisinaire, Processo de Mediação Didática e As Barras Adaptadas do 
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Material Manipulativo de Cuisinaire como uma Metodologia Inovadora, bem como as 

subcategorias: Fadiga na Utilização das Barras Adaptadas do Material Manipulativo 

de Cuisenaire, Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP, Compensação Social e 

Exploração Lúdica das Barras Adaptadas do Material Manipulativo de Cuisenaire. A 

elaboração dessas categorias tem como objetivo auxiliar a professora-pesquisadora na 

interpretação dos resultados obtidos neste estudo. 

 

4.1.1.   Adaptação Física do Material Manipulativo de Cuisinaire 

 

Essa categoria a priori emergiu durante a fase de estudos necessários para a 

análise das adaptações que seriam viáveis de serem realizadas nas barras do material 

manipulativo de Cuisenaire. 

Assim, a professora-pesquisadora juntamente com o seu orientador definiram 3 

questões que julgaram importantes para analisar o processo de adaptação desse material, 

desde o seu esboço até o processo de sua manipulação pelo participante deste estudo 

durante os encontros realizados durante o desenvolvimento dessa pesquisa. As questões 

abaixo foram norteadoras para a elaboração dessa categoria de análise. 

 

a) A adaptação do material manipulativo de Cuisenaire manteve a mesma proposta 

do material original ou apareceram novos questionamentos?  

 

Ao analisar as anotações registradas em seu diário de campo sobre a realização 

das atividades, que foram propostas no registro documental, pelo participante deste 

estudo, a professora-pesquisadora inferiu que a proposta de adaptação das barras do 

material manipulativo manteve as principais características do material manipulativo 

original de Cuisenaire, como, por exemplo, as correspondências existentes entre as 

barras de cores da mesma família, que foram substituídas no material adaptado por 

barras de mesma textura e com tamanho diferentes
49

. 

A manutenção dessas características é importante para analisar a adaptação 

desse material, pois é importante que a sua adequação não se desvincule do propósito do 

processo de ensino e aprendizagem das operações matemáticas de adição e subtração 

com as barras originais do material manipulativo de Cuisenaire. 

                                                 
49

Verificar quadro 2 para informações detalhadas sobre a adaptação das barras do material manipulativo 

de Cuisinaire. 
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Por exemplo, durante a realização das atividades propostas no registro 

documental, a professora-pesquisadora observou que o participante deste estudo 

conseguiu associar as texturas iguais às barras adaptadas com os números 

correspondentes, pois pertenciam a uma mesma família como ocorre com as barras 

coloridas do material manipulativo de Cuisenaire. 

Nesse direcionamento, quando o participante deste estudo comentou que as 

“barras com as texturas iguais cabem umas nas outras um tanto certo de vezes, sem a 

gente ter que colocar barras diferentes”, a professora-pesquisadora inferiu que a 

associação das cores de mesma família presentes nas barras originais se mantiveram 

preservadas nas barras adaptadas por meio de suas diferentes texturas.  

É importante ressaltar que como essas adaptações visavam facilitar a leitura tátil 

desse material manipulativo pelo participante deste estudo, a professora pesquisadora 

utilizou barras de madeira como matéria prima para confeccionar o material adaptado de 

Cuisenaire. Assim, essas barras foram cuidadosamente lixadas para evitar riscos 

ferimento para o participante deste estudo durante o seu manuseio em sala de aula. 

Então, Agrawal (2004) recomenda que os professores se atenham aos princípios 

apropriados para a preparação e organização do material manipulativo para a sua 

utilização pelos alunos cegos, como, por exemplo, a maximização de sua duplicação, a 

modificação de seu formato e a sua adaptação para o processo de ensino e aprendizagem 

dos conteúdos escolares. 

Ressalta-se que a deficiência na manipulação das barras pode causar problemas 

no desenvolvimento das atividades e, consequentemente, no processo de ensino e 

aprendizagem de alunos cegos. Assim, as dificuldades encontradas nas interações desses 

alunos com essas barras podem prejudicar o seu desenvolvimento cognitivo e/ou podem 

provocar internalizações equivocadas de conhecimentos (VYGOTSKY, 1984). 

Nesse sentido, a intervenção da professora-pesquisadora procurou adaptar as 

barras de Cuisenaire para que as barras adaptadas funcionassem como instrumentos 

importantes de mediação entre o participante desse estudo e o conhecimento, neste caso, 

as operações matemáticas de adição, subtração e multiplicação. 

 

b) A organização física do material apresentou algum problema com relação ao 

manuseio desse material adaptado pelo participante deste estudo? 
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Com relação à organização física do material manipulativo, a professora-

pesquisadora constatou em suas observações anotadas no diário de campo, que desde o 

início deste estudo, o contato de Caio com as barras adaptadas do material manipulativo 

de Cuisenaire, houve a necessidade de aumentar as dimensões das barras desse material 

devido ao tamanho reduzido de suas peças originais, que causavam dificuldades para 

que o participante deste estudo pudesse manuseá-las adequadamente. 

Todavia, mesmo depois dessa adaptação, as peças confeccionadas com tamanhos 

maiores eram difíceis de serem encontradas sobre a mesa, havendo assim, a necessidade 

da confecção de uma bandeja para manuseio das barras em seu interior. Assim, para 

melhorar as percepções táteis do participante deste estudo, houve a necessidade de 

ampliação das dimensões do material, bem como da substituição da textura das barras 

que correspondiam aos tamanhos 5 e 10, de furos por lixa grossa em uma das 

extremidades dessas barras. Esta adaptação melhorou a percepção tátil de Caio, pois a 

textura formada por furinhos mostrou-se imperceptível para o participante deste estudo. 

Por outro lado, a professora-pesquisadora organizou as barras adaptadas do 

material manipulativo de Cuisenaire em potes coloridos para facilitar para Caio o 

encontro e a utilização, de um modo organizado, das peças necessárias para a realização 

das atividades propostas nos encontros. As adaptações das barras do material 

manipulativo de Cuisenaire foi realizada por meio de texturas correspondentes às cores 

do material original. Contudo, ressalta-se que existem outras possibilidades de 

associações, como, por exemplo, 2 e 6 ou 2 e 10, que não são representadas por barras 

com as mesmas texturas, pois essa abordagem contraria a proposta de adaptação do 

material de Cuisenaire, que procurou manter as mesmas características das barras 

originais. 

 Assim, esses potes era identificados com o número em Braile correspondente às 

barras que estavam disponibilizadas em seu interior. Contudo, para que Caio pudesse 

organizar as barras adaptadas, a professora-pesquisadora também escreveu os números 

em Braile no papel e em EVA, colando-as em seus respectivos potes. 

O principal objetivo dessas adaptações foi desenvolver a autonomia de Caio na 

realização das atividades propostas em sala de aula por meio da organização do material 

manipulativo de Cuisinaire para facilitar o manuseio das barras adaptadas para 

participante deste estudo. 

Nesse direcionamento, a professora-pesquisadora instrumentalizou esse 

participante para explorar os seus próprios interesses e possibilidades, auxiliando-o no 
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desenvolvimento de suas habilidades, de sua autonomia e de sua independência para 

realizar as atividades matemáticas propostas para a sala de aula (BRASIL, 2006). 

c) Esse material manipulativo adaptado possibilitou a percepção da realidade pelo 

participante deste estudo por meio do sentido do tato para auxiliá-lo na 

percepção dos elementos matemáticos necessários para desempenhar as 

operações de adição e subtração? 

 

Como a cegueira é um tipo de deficiência sensorial, a sua característica principal 

é o comprometimento de um dos canais sensoriais para a aquisição das informações. No 

caso de Caio, o canal sensorial carente é o visual, que pode trazer consequências para o 

desenvolvimento de sua aprendizagem. 

Dessa maneira, torna-se necessário elaborar sistemas de ensino que transmitam, 

por vias alternativas, as informações relacionadas com os conteúdos curriculares que 

não pode ser obtida por meio da visão (OCHAITA e ROSA, 1995). Então, os alunos 

cegos precisam utilizar os materiais táteis que possam proporcionar-lhes a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos, bem como os materiais manipulativos para 

que possam manuseá-los para desenvolver a sua percepção tátil. 

Assim, devido à grande variedade de possibilidades da utilização das barras de 

Cuisinaire em atividades bi e tridimensionais, é possível e também recomendável, pois 

possibilita a sua conexão com problemas concretos por meio do qual a percepção dos 

elementos teóricos da matemática adquirem sentido (COELHO, COSTA, TAVARES e 

ALVES, 2010). 

Nesse contexto, a análise das informações presentes nos dados coletados na 

realização das atividades do registro documental e as observações anotadas no diário de 

campo da professora-pesquisadora mostram que o participante deste estudo aplicou o 

conhecimento matemático relacionado com a adição e a subtração por meio das 

observações táteis das características matemáticas dessas operações, pois as 

experiências cinestésicas desempenharam um papel importante nesse processo de 

ensino e aprendizagem em matemática (BLAHA e MOSS, 2005). 

No desenho das barras adaptadas, a ordenação e cardinalidade foram 

consideradas e preservadas. Os números e os seus múltiplos foram representadas por 

texturas relacionadas com as cores do material original, auxiliando o participante desse 

estudo no entenderendimento do relacionamento entre os números e o tamanho das 
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barras. Portanto, o tamanho e a textura constituíram uma dupla conexão entre os 

números representados pelas barras adaptadas. 

As barras adaptadas possibilitaram o desenvolvimento do senso numérico de 

Caio, incluindo a compreensão e a utilização das relações entre as operações (adição, 

subtração e multiplicação). A textura utilizada na adaptação do material manipulativo de 

Cuisinaire melhorou a atratividade dessas barras, pois facilitou a identificação para cada 

uma das cores do material original, que foram associadas com um conjunto de valores 

numéricos e tamanhos. 

Dessa maneira, o emprego do material manipulativo, concreto, físico e 

observável das barras adaptadas de Cuisenaire foi importante para que Caio aplicasse os 

conceitos matemáticos abstratos de adição e subtração, tornando-os  significativos, 

visíveis e táteis (DAVIDSON, 1995) para o participante deste estudo. Nesse sentido, 

Nunes e Lomônaco (2010) afirmam que os alunos cegos também apreendem o mundo 

por meio do tato, bem como da audição e do olfato, sem o auxílio da visão. 

 

4.1.1.1. Fadiga na Utilização das Barras Adaptadas do Material Manipulativo de 

Cuisinaire 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram que, em vários momentos da realização das atividades propostas no registro 

documental, o participante deste estudo mostrou-se cansado. Contudo, a interpretação 

dessa análise mostra que a fadiga demostrada por Caio não decorreu somente da 

exploração do material manipulativo, mas também da escrita dos problemas em Braile, 

que ocorreu antes de sua resolução em sala de aula. 

De acordo com essas anotações, outra possível explicação para a fadiga relatada 

por Caio em algumas atividades das aulas do registro documental, desconsiderando-se a 

exaustão cognitiva decorrente da sobreposição de tarefas pode estar relacionada com a 

frustração do participante desse estudo com o fato de o espaço do ambiente de 

aprendizagem não estar organizado adequadamente para a realização das atividades de 

aprendizagem em matemática para que pudesse manipular as barras adaptadas de uma 

maneira mais livre, pois esse manuseio também estava associado às obrigações 

exteriores à utilização do material, como, por exemplo, a escrita dos problemas em 

Braille. 
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Por outro lado, o cansaço demonstrado por Caio também pode estar associado 

com as obrigações externas à utilização desse material manipulativo, como, por 

exemplo, a escrita dos problemas em Braile. Nesse sentido, o cansaço produzido pela 

utilização do material manipulativo e pela leitura dos problemas em Braile para a 

realização das tarefas não pode ser excessivo (BRASIL, 2006). Contudo, pode-se 

considerar também o desânimo associado ao cansaço que pode ser percebido por meio 

do desgaste físico e mental que está relacionado com a motivação para a realização das 

atividades propostas em sala de aula. 

Nesse direcionamento, é importante não sobrecarregar o ambiente de 

aprendizagem com muitas informações simultâneas, pois existe a necessidade de que o 

desenvolvimento das atividades estejam focadas aos objetivos propostos 

(FERNANDEZ e DOMÍNGUEZ, 2013). Então, essa ação poderia ter evitado o 

desânimo do participante desse estudo por causa do cansaço inicial promovido pela 

realização de tarefas cognitivas simultâneas.  

Ressalta-se que uma intervenção pedagógica invasiva ou excessiva pode trazer 

desânimo e desmotivação para os alunos, pois é necessário estimulá-los sem saturá-los, 

bem como auxiliá-los sem invadi-los. Dessa maneira, de acordo com Gil (2000), é 

importante que os professores encontrem um equilíbrio entre esses dois extremos, pois 

depende da relação e da sintonia que é estabelecida com os participantes de um 

determinado estudo. 

 

4.1.2.   Processo de Mediação Didática 

 

Com a utilização do referencial teórico necessário para a compreensão do 

processo de ensino e aprendizagem subjacente à Mediação Didática proporcionada pelo 

material manipulativo de Cuisinaire adaptado e também pelas ações da professora-

pesquisadora, buscou-se na teoria Sócio-Histórica de Vygotsky (1978) alguns conceitos 

que permitissem que a professora-pesquisadora descrevesse esse processo. 

Por exemplo, a teoria sócio-histórica sustenta-se em dois pilares: a) social, que 

envolve a questão das relações humanas e b) histórico, que promove reflexão sobre as 

influências temporais na humanidade. Essa teoria auxilia na explicação da conexão 

entre as relações humanas, institucionais e históricas, influenciada por fatores externos e 

pela interação entre os indivíduos inseridos nesses ambientes (VYGOTSKY, 1978). 
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Nessa teoria, a “constituição do sujeito é um movimento dialético entre a 

aprendizagem e o desenvolvimento” (ZANELLA, 1994, p. 97), pois há a interação entre 

os indivíduos e o meio cultural e social no qual estão inseridos. Dessa maneira, 

constata-se que o: 

(...) ponto de vista de Vygotsky é que o desenvolvimento humano é 

compreendido não como a decorrência de fatores isolados que 

amadurecem, nem tampouco de fatores ambientais que agem sobre o 

organismo controlando seu comportamento, mas sim do produto de 

trocas recíprocas, que se estabelecem durante toda a vida, entre o 

indivíduo e o meio, cada aspecto influindo sobe o outro (NEVES e 

DAMIANI, 2006, p. 7). 

 

De acordo com essa asserção, os indivíduos não são passivos, pois são sujeitos 

ativos que agem sobre o meio, sendo, portanto, seres sociais. Na teoria vygotskyana 

tem-se que o: 

(...) sujeito produtor de conhecimento não é um mero receptáculo que 

absorve e contempla o real, nem portador de verdades oriundas de um 

plano ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que em sua relação com 

o mundo, com seu objeto de estudo, reconstrói este mundo (REGO, 

2002, p. 98). 

 

Assim, a determinação do papel do participante desse estudo, da professora-

pesquisadora e da pesquisadora de apoio no processo de ensino e aprendizagem que 

ocorreu na condução do trabalho de campo desse estudo foi determinado como: 

Aluno: interage a partir de experiências sociais; constrói a partir de 

conexões entre experiências e conhecimento anterior; só se 

desenvolve porque aprende; observa, experimenta, problematiza, 

argumenta; aprende a partir do que lhe é significativo; deve ser 

ajudado a buscar diferentes respostas para o mesmo problema. 

Professor: provocador de conflitos; suporte e apoio no processo; 

mediador; constrói junto com os alunos; preocupa-se com o processo e 

não apenas com o produto (BERNI, 2006, p. 2535). 

 

Nesse contexto, a professora-pesquisadora desenvolveu um ambiente de 

aprendizagem no qual participante desse estudo sentiu-se confortável para a realização 

das tarefas propostas em sala de aula, pois um objetivo importante foi o de priorizar a 

interações entre Caio, a professora-pesquisadora, a professora de apoio, o meio e as 

barras de adaptadas de Cuisinaire. Portanto, a aprendizagem de Caio pode ser 

considerada como o processo que possibilitou a sua apropriação das informações e dos 

conhecimentos que lhe foi apresentado por meio da sua interação com esse meio 

(VYGOTSKY, 1978). 
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Nesse contexto, é importante ressaltar que Vygotsky argumentou que o emprego 

de materiais manipulativos tem um papel transformador nos processos mentais (COLE e 

WERTSCH, 1996), pois a: 

(...) utilização de uma ferramenta introduz várias novas funções 

conectadas ao seu uso e controle e altera o processo mental que 

compõe o ato instrumental, substituindo algumas funções por outras. 

Por esse ponto de vista, as ferramentas materiais não servem 

simplesmente para facilitar os processos mentais o que poderia ocorrer 

de outra forma. Fundamentalmente, elas formam e transformam esses 

processos (FERNANDES e HEALY, 2008, p. 6). 

 

Dessa maneira, a professora-pesquisadora e a professora de apoio auxiliaram o 

participante desse estudo na compreensão dos conceitos matemáticos propostos em sala 

de aula, pois a: 

(...) falta de acuidade visual é uma deficiência do tipo sensorial, cuja 

principal característica é a carência ou comprometimento de um dos 

canais de aquisição da informação – o visual. A fim de minimizar os 

efeitos dessa carência, que podem comprometer o desenvolvimento 

cognitivo (...) [das pessoas com deficiências] visuais, as situações de 

aprendizagem para esses indivíduos devem ser mediadas de forma 

distinta das situações apresentadas aos aprendizes com acuidade visual 

dentro dos padrões normais (HEALY e FERNANDES, 2009, p. 1). 

 

Essa abordagem auxiliou o participante desse estudo a modificar o meio e a si 

próprio com autonomia e reflexão crítica para que pudesse ser protagonista de sua 

própria aprendizagem (BERNI, 2006). De acordo com esse ponto de vista, Caio atuou 

como um sujeito ativo do processo de aprendizagem, pois agiu sobre os instrumentos 

mediadores, as barras adaptadas de Cuisinaire, que o auxiliou na realização de 

atividades do registro documental.  

Nesse estudo, a mediação foi considerada como um processo de intervenção de 

um instrumento intermediário (barras adaptadas de Cuisinaire) em determinada relação 

(aprendizagem dos conceitos de adição, subtração e multiplicação) que foi mediada por 

esse instrumento. 

Assim, a aprendizagem de Caio foi “mediada, pois é na relação dos indivíduos 

com a sociedade que ocorre a transformação de seu meio para o atendimento de suas 

necessidades básicas” (VYGOTSKY, 1987). Nesse contexto, a mediação didática pode 

ser considerada como uma: 

(...) ação de relacionar duas ou mais coisas, de servir de intermediário 

ou “ponte”, de permitir a passagem de uma coisa a outra. Mas no 

sentido dialético: processo de constituição de uma realidade através de 
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mediações contraditórias, de relações complexas, não imediatas, com 

um profundo sentido de dialogia (LOPES, 1997, p. 564). 

 

 O conceito de mediação se relaciona com a utilização de um instrumento 

intermediário em uma determinada relação. Assim, a utilização de instrumentos 

mediadores desenvolvem a atenção e a memória, possibilitando que os alunos 

aumentem o seu controle sobre as atividades (VALSINER e VEER, 1996) propostas em 

sala de aula.  

Nesse estudo, as barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire foram 

utilizadas como instrumentos mediadores entre o participante desse estudo e a 

aprendizagem das operações matemática de adição, subtração e multiplicação. 

As anotações registradas no diário de campo mostram que quando a professora-

pesquisadora posicionava os potes para a realização das atividades propostas nos 

encontros, o participante deste estudo demonstrava interesse para a realização das 

atividades, pois estava empolgado para trabalhar com o material manipulativo e utilizá-

lo para a aprendizagem de conteúdos matemáticos, pois gostava de trabalhar com a 

matemática. 

A interpretação dos resultados mostra que esse participante desenvolveu a 

capacidade de criar processos adaptativos com o intuito de superar os impedimentos 

visuais para a realização das atividades do registro documental. Assim, é importante 

enfatizar que “apesar de o organismo possuir, em potencial, essa capacidade de 

superação, ela só se realiza a partir da interação com fatores ambientais, pois o 

desenvolvimento se dá no entrelaçamento de fatores externos e internos (COSTA, 2006, 

p. 232). 

De acordo com o conceito da mediação, existem dois tipos de elementos 

mediadores, que são os instrumentos e os signos. Dessa maneira, no: 

(...) caso dos cegos, seres desprovidos de visão, todo o organismo se 

reorganiza para que as funções restantes trabalhem juntas para superar 

o impedimento, processando estímulos do mundo exterior com a ajuda 

de meios especiais, tal como o braile (COSTA, 2006, p. 232). 

 

  Nesse contexto, é interessante destacar que a apropriação do conhecimento 

matemático por meio de um instrumento mediador material, como no caso os textos em 

Braile, não se configurou como uma novidade para o participante deste estudo. No 

entanto, a disponibilização de outros instrumentos mediadores, como por exemplo, as 

barras adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire possibilitaram a expansão do 
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campo de conhecimento matemático de Caio, sendo percebida com grande entusiasmo 

por causa da expectativa de aprendizagem matemática que esse material manipulativo 

traz em suas barras adaptadas. 

Contudo, é importante compreender que embora a mediação proporcionada 

pelas barras adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire possa possibilitar o 

acesso dos alunos a uma apropriação corpórea dos princípios matemáticos por meio de 

sentidos alternativos à visão, principalmente, o tato, esse material não se configurou 

como a única ação direcionada para o aprendizado de conteúdos matemáticos presente 

nas atividades realizadas neste estudo. 

O manuseio das barras adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire 

estimulou as percepções táteis e as interações intrapessoais que conduziram o 

participante deste estudo no desenvolvimento de conjecturas, na realização de 

associações e na capacidade de tirar conclusões referentes aos conteúdos matemáticos 

relacionados com as operações de adição, subtração e multiplicação que foram 

exploradas em sala de aula (FERNANDES, 2004). 

Nesse contexto, a interpretação do processo de ensino e aprendizagem 

desencadeado nesse estudo mostra que outras ações realizadas contribuíram para a 

compreensão de Caio em relação aos conceitos de adição, subtração e multiplicação. 

Essas ações estão relacionadas com as atividades planejadas, com a confecção de caixas 

para guardar os diferentes tipos de barras adaptadas. Nessas caixas haviam indicações 

numéricas em braile que possibilitaram que Caio localizasse as barras adaptadas de 

Cuisinaire sem dificuldades. 

Nesse direcionamento, houve a disponibilização de um roteiro das atividades a 

serem desenvolvidas no registro documental para uma organização prévia das aulas e do 

material manipulativo, como, por exemplo, a estrutura de distribuição das peças em 

caixas, que também foram adaptadas para essa finalidade. Então, esses elementos de 

acesso ao processo de ensino e aprendizagem auxiliou o participante desse estudo na 

atribuição de sentido e significado às operações de adição, subtração e multiplicação no 

contexto de aprendizagem em matemática. 

Além disso, a utilização do material manipulativo também possibilitou a 

interação entre Caio, a professora-pesquisadora, a professora de apoio e os conteúdos 

matemáticos que foram estudados no decorrer do desenvolvimento das atividades 

propostas no trabalho de campo dessa pesquisa. 
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É importante ressaltar que, apesar da elaboração das atividades, dos planos de 

utilização do material manipulativo de Cuisinaire e da necessidade de compreensão das 

barras adaptadas como instrumentos mediadores do processo de ensino e aprendizagem, 

a utilização dessas barras em uma perspectiva lúdica também esteve associada à esse 

processo educacional. 

Enquanto o participante desse estudo brincava livremente com as barras 

adaptadas no desenho de casas, as associava as percepções que tinha com relação às 

características físicas desse material com os conteúdos matemáticos, como, por 

exemplo, a noção de tamanho e comparação como maior e menor. 

Essa abordagem mostrou a importância dos professores para motivar e despertar 

o interesse dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Contudo, a participação 

ativa dos estudantes na realização das atividades propostas é fundamental para que os 

objetivos educacionais sejam atingidos. 

Na mediação didática, a professora-pesquisadora desenvolveu ações mediadoras 

específicas com a utilização das barras adaptadas do Material de Cuisenaire (objetos) e 

do desenvolvimento das instruções necessárias para a realização das atividades e das 

tarefas propostas com o objetivo de atingir a aprendizagem específica das operações de 

adição, subtração. 

Contudo, apesar de as soluções encontradas por Caio estarem relacionadas com 

as estratégias utilizadas nas operações de adição e subtração, a utilização das barras 

adaptadas de Cuisinaire o direcionaram para o desenvolvimento do conceito de 

multiplicação. Assim, as ações realizadas para o desenvolvimento do processo de ensino 

e aprendizagem esteve relacionado com o trabalho pedagógico desencadeado durante a 

realização do trabalho de campo desse estudo. 

Então, a mediação didática refere-se às intervenções docentes que contemplam 

as dimensões filosóficas, social, política, ética, científica, técnica e estética do processo 

de ensino e aprendizagem. Essa abordagem mediadora pode ser compreendida como a 

relação que os professores intencionalmente estabelecem entre os estudantes e os 

objetos de conhecimento a serem apreendidos e aprendidos, que conectam os alunos 

com os objetos de conhecimento (D’ÁVILA, 2008). 

Nesse estudo, o trabalho de campo envolveu a utilização dos instrumentos de 

mediação como as barras adaptadas de Cuisinaire no processo de intermediação da 

passagem da zona de desenvolvimento atual para a zona de desenvolvimento potencial 
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do participante deste estudo e estruturar e possibilitar o seu acesso às formas de 

compensação social. 

Por exemplo, com relação ao processo de intermediação da passagem da zona de 

desenvolvimento real para a zona de desenvolvimento proximal, as barras adaptadas de 

Cuisinaire auxiliaram o participante desse estudo a perceber a noção de crescente e 

decrescente ao posicionar as barras em ordem numérica, bem como a verificação do 

tamanho dessas barras de acordo com o seu valor numérico. A interpretação dos 

resultados mostra que outro exemplo relacionado com o desenvolvimento de Caio pode 

ser inferido pela utilização do material manipulativo para direcioná-lo para o 

desenvolvimento do raciocínio multiplicativo sem que esse conteúdo houvesse sido 

estudado em sala de aula. 

Quanto à compensação social, essa interpretação mostra que as barras adaptadas 

desse material manipulativo proporcionaram um aprendizado matemático lúdico, pois 

de acordo com Caio foi “divertido aprender matemática brincando”. O manuseio desse 

material possibilitou que Caio identificasse e conectasse essas barras adaptadas com os 

signos que representa como os números (texturas) e as operações. 

Dessa maneira, os signos permitiram que as percepções de Caio surgissem por 

meio das representações que realizava ao executar as atividades curriculares propostas e 

que expressaram ações comunicativas e interativas. Essa compensação social pode ser 

considerada como a interação de Caio com as construções matemáticas relacionadas 

com os conceitos de adição, subtração e multiplicação vivenciadas por meio da 

realização das atividades propostas no registro documental desse estudo. 

Assim, enquanto o conceito de mediação pode ser aplicado aos processos que 

ocorrem em diversas esferas da vida cotidiana dos alunos, a mediação didática se 

configura como um processo mediador fundamentado na lógica de um sistema 

educacional organizado. Na mediação didática, os instrumentos mediadores como as 

barras de Cuisenaire desempenharam um papel importante na aquisição do 

conhecimento matemático de Caio, pois a sua configuração possibilitou que a 

professora-pesquisadora planejasse e previsse ações de aprendizado, como, por 

exemplo, as atividades matemáticas propostas em sala de aula e a adaptação das barras 

de Cuisenaire que foram desenvolvidas para a realização do trabalho de campo desse 

estudo. 

No processo de mediação didática, os professores são os profissionais que 

favorecem o processo de ensino e aprendizagem, pois garantem as condições ideais para 
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a sua ocorrência. Nesse sentido, no contexto formal de educação, aprendizagem é 

mediada, pois está enraizada na motivação dos professores como agentes que 

possibilitam a fomentação e o despertar do desejo de aprender de seus alunos (LENOIR, 

1996) e propiciam a atividade cognitiva dos alunos a partir de um encaminhamento 

metodológico do processo de ensino e aprendizagem. 

O objetivo dessa abordagem estava relacionado com o processo de ensino e 

aprendizagem de um conjunto de conteúdos predeterminados de conhecimentos 

matemáticos como a adição, a subtração e a multiplicação, ainda que essa 

previsibilidade tenha encontrado nas características específicas desse participante 

algumas limitações e novas possibilidades de utilização das barras adaptadas de 

Cuisinaire. 

Como exemplo de limitações têm-se as dificuldades que Caio encontrou para 

identificar os furos colocados nas barras adaptadas que representam os tamanhos 5 e 10 

e também para manusear as peças soltas sobre a mesa. Essas limitações possibilitaram 

que a professora-pesquisadora providenciasse a mudança das texturas referentes às essas 

barras com a colocação de um pedaço de lixa em suas extremidades. 

A professora-pesquisadora também providenciou uma bandeja para que Caio 

pudesse manusear as barras em seu interior para realizar as atividades propostas com 

facilidade. Por outro lado, a eficácia da utilização das barras adaptadas para o 

desenvolvimento do conceito de multiplicação e a exploração desse material de uma 

maneira lúdica para associar o brincar ao estudar são exemplos de possibilidade para o 

emprego dessas barras adaptadas no processo de ensino e aprendizagem em matemática. 

Esses exemplos mostram que a: 

(...) relação com o saber é, portanto, duplamente mediatizada: uma 

mediação de ordem cognitiva (onde o desejo desejado é reconhecido 

pelo outro) e outra de natureza didática que torna o saber desejável ao 

sujeito. É aqui que as condições pedagógicas e didáticas ganham 

contornos, no sentido de garantir as possibilidades de acesso ao saber 

por parte do aprendiz educando (D’ÁVILA, 2008, p. 31). 

 

Dessa maneira, a didática utiliza a mediação para descrever o papel dos 

professores para mediar a relação dos alunos com os objetos de conhecimento durante o 

processo de ensino e aprendizagem. Nesse processo ocorre uma dupla mediação: a) 

primeiro, tem-se a mediação cognitiva, que conecta os alunos aos objetos de 

conhecimento e b) segundo, tem-se a mediação didática, que assegura as condições e os 

meios pelos quais os alunos se relacionam com o conhecimento (D’ÁVILA, 2008). 
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No entanto, a interpretação dos resultados obtidos mostra que além da função de 

mediação, esse material adaptado também possibilitou uma orientação no 

desenvolvimento da aquisição de conceitos matemáticos pelo participante desse estudo 

com relação às operações de adição e subtração, bem como a de multiplicação, que 

emergiu no decorrer da realização das atividades do registro documental do trabalho de 

campo. Esse desenvolvimento foi desencadeado na Zona de Desenvolvimento Proximal, 

que possibilitou que a professora-pesquisadora pudesse compreender a efetividade das 

barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire na passagem de um 

conhecimento atual para um conhecimento potencial. 

Por exemplo, Caio comparou a relação entre os tamanhos das barras adaptadas, 

pois no decorrer da realização das atividades constantemente questionava “quantas 

barras dessa cabem naquela?”. Esse raciocínio multiplicativo foi percebido pelo 

participante desse estudo durante a resolução das atividades envolvendo as operações de 

adição e subtração que foram propostas no registro documental. O quadro 13 mostra um 

trecho do diálogo entre Caio e a professora-pesquisadora no qual há indícios da 

presença do raciocínio multiplicativo. 

 

Quadro 14: Diálogo entre Caio e a professora-pesquisadora que indica a presença de 

raciocínio multiplicativo 

Caio: Professora, eu usei 2 barras do 3 e elas ficaram do tamanho do 6.  

Professora-pesquisadora: Isso mesmo, Caio, parabéns! E quantas barras do 3 você 

deverá usar para chegar ao tamanho da barra de 9? (Caio posicionou três barras de 

tamanho 3 abaixo da barra de tamanho 9). 

Caio: Uso 3 vezes a barra do 3 e vou ter a barra de nove! 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ressalta-se que o diálogo entre a professora-pesquisadora e o participante desse 

estudo foi um dos catalisadores do processo de ensino e aprendizagem desencadeado no 

decorrer da condução do trabalho de campo Assim, a fala funcionou como um fator 

libertador para Caio, pois foi um instrumento de comunicação e de pensamento 

(VYGOTSKY, 2001). Nessa experiência social, o participante desse estudo 

materializou e constituiu os significados das operações matemáticas através da palavra. 

A comunicação foi constante e relevante, pois Caio se expressava continuamente sobre 

as atividades que realizava em sala de aula. 

A relação social existente no diálogo colaborou para a internalização e a 

reconstrução interna de processos e conceitos intelectuais. A dinâmica dialógica entre o 

interno e o externo ocorreu na medida em que Caio interagiu com o meio e com a 
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professora-pesquisadora e a professora de apoio, num constante processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. A fala auxiliou as interações do participante desse 

estudo com esses profissionais, facilitando o seu desenvolvimento e a sua adaptação às 

novas descobertas matemáticas (VYGOTSKY, 2001). 

De uma maneira geral, durante a realização das atividades do registro 

documental, Caio se mostrou curioso quanto ao manuseio das barras adaptadas do 

material manipulativo Cuisinaire, pois comentava constantemente que gostava de 

aprender matemática com a utilização desse material. Nesse direcionamento, é 

importante que os alunos criem: 

(...) processos adaptativos com o intuito de superar os impedimentos 

que encontra. Apesar de o organismo possuir, em potencial, essa 

capacidade de superação, ela só se realiza a partir da interação com 

fatores ambientais, pois o desenvolvimento se dá no entrelaçamento 

de fatores externos e internos (COSTA, 2006, p. 232). 

 

Por exemplo, as barras adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire podem 

ser consideradas como instrumentos mediadores que possibilitaram que Caio 

comparasse o tamanho das barras para combiná-las para a formação de novas 

representações. Nessa perspectiva, “no caso dos cegos, (...), todo o organismo se 

reorganiza para que as funções restantes trabalhem juntas para superar o impedimento, 

processando estímulos do mundo exterior com a ajuda de meios especiais” (COSTA, 

2006, p. 232), como, por exemplo, a escrita Braile e os materiais manipulativos.  

No entanto, a apropriação do conhecimento matemático por meio de um 

mediador material, como no caso dos problemas escritos em Braile, não se configurou 

como uma novidade para o participante desse estudo. Diante desse contexto, houve a 

disponibilização de outros instrumentos pedagógicos que funcionaram como 

mediadores do processo de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, as barras 

adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire. 

Então, esse instrumento possibilitou a expansão do campo de conhecimento 

matemático de Caio, que trabalhou com as barras adaptadas com entusiasmo por causa 

da expectativa de aprendizagem que esse material desenvolveu nesse participante. 

Contudo, é importante compreender que a mediação que as barras adaptadas do material 

manipulativo de Cuisinaire possibilitou o acesso da apropriação dos conteúdos 

matemáticos pelo participante desse estudo por meio de sentidos alternativos à visão, 

principalmente o tato. Então, essa mediação se configurou como um processo que 
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auxiliou Caio na realização das atividades do registro documental propostas em sala de 

aula. 

Dessa maneira, as particularidades do desenvolvimento cognitivo desse 

participante podem ser explicadas pelas características da aquisição e do processamento 

dos conteúdos matemáticos, como, por exemplo, as operações de adição, subtração e 

multiplicação por meio do tato (OCHAITA e ROSA, 1995), que foram obtidas com a 

exploração tátil das barras adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire. 

Nesse direcionamento a disponibilização de um roteiro para a preparação das 

atividades, da organização prévia das aulas e da disponibilização das barras adaptadas 

que foram estruturalmente distribuídas em caixas também adaptadas também são 

elementos que auxiliaram na atribuição de sentido à esse material no contexto da 

aprendizagem da matemática. 

Além disso, como se trata de um estudo com um participante cego, as barras de 

Cuisinaire foram adaptadas com o intuito de possibilitar o acesso de Caio às 

experiências sensoriais que são vivenciadas pela visão por meio de outros sentidos, 

principalmente, o tato. Assim, também foi considerado relevante o estudo do conceito 

da zona de desenvolvimento proximal e de compensação social por suas adequações à 

descrição das possibilidades de superação às restrições do processo de aprendizagem 

para alunos com deficiências. 

 

4.1.2.1. Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP 

 

O desenvolvimento humano compreende os níveis real e potencial. O nível real 

está relacionado com as atividades que os indivíduos conseguem realizar sozinhos 

enquanto o nível potencial está relacionado com as atividades que os indivíduos 

conseguem realizar com o auxílio de outras pessoas ou com instruções e orientações 

adequadas. Dessa maneira, a zona de desenvolvimento proximal pode ser considerada 

como a distância entre o real (aquilo que os indivíduos sabem) e o potencial (aquilo que 

os indivíduos podem aprender com os estímulos apropriados). 

Nesse estudo, a professora-pesquisadora adotou a definição de Zona de 

Desenvolvimento Proximal como sendo a: 

(...) distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
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problemas sob a orientação de um aluno ou em colaboração com 

companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1984, p. 97). 

 

Com relação à essa definição, apesar de as atividades propostas terem sido 

elaboradas para o nível de desenvolvimento real do participante desse estudo, pois Caio 

estava estudando, concomitantemente, em sala de aula, as operações de adição e 

subtração em sala de aula, ressalta-se que a utilização das barras adaptadas do material 

manipulativo de Cuisinaire funcionou como um instrumento mediador em seu nível de 

desenvolvimento potencial com referência ao conceito de multiplicação mesmo que não 

houvesse o planejamento para o trabalho com essa operação matemática. 

Então, as barras adaptadas proporcionaram que o participante desse estudo 

transitasse entre as zonas de desenvolvimento real e potencial quando percebeu que as 

adaptadas possibilitavam a contextualização das situações-problema propostas por meio 

da relação existente entre o tamanho das barras e as texturas.  

De acordo com essa abordagem, os indivíduos que têm níveis de 

desenvolvimento reais iguais e que estejam na mesma faixa etária podem ter ZDP 

diferentes, que dependem de vários fatores, como, por exemplo, o meio e os estímulos 

(MOYSÉS, 2005, p. 12). De acordo com essa asserção, é importante que os professores 

desenvolvam meios para estimular os alunos para utilizarem as barras adaptadas para 

resolverem problemas envolvendo as operações de adição e subtração e, por 

conseguinte, se apropriarem de conceitos matemáticos não trabalhados em sala de aula. 

Nesse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) destacam a 

importância de que, durante o processo de ensino e aprendizagem, os professores 

elaborem atividades curriculares que estejam baseadas nas capacidades, no potencial e 

na zona de desenvolvimento proximal para que focalizem as potencialidades 

educacionais dos alunos. 

Então, durante a realização das atividades propostas no registro documental na 

condução do trabalho desse estudo, dois tipos de desenvolvimento foram observados e 

identificados no participante dessa pesquisa. O primeiro tipo está relacionado com o 

desenvolvimento real que se refere às aprendizagens que foram consolidadas durante 

esse processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, nas atividades propostas no registro documental, a utilização do 

conhecimento do participante desse estudo adquirido com relação às texturas das barras 

adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire auxiliou-o na resolução das tarefas 

propostas que foram realizadas sem o auxílio da professora-pesquisadora e da 
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professora de apoio. Por exemplo, em uma das atividades trabalhadas em sala de aula, 

Caio recordou que poderia associar as barras de tamanho 3 para determinar o valor 

daquela que representa o tamanho 12. 

O segundo tipo está relacionado com o desenvolvimento potencial que se refere 

às atividades de aprendizagem que o participante desse estudo realizou com o auxílio da 

professora-pesquisadora e da professora de apoio, como, por exemplo, o 

desenvolvimento dos conceitos de multiplicação, de crescente, de decrescente, de 

antecessor e de sucessor de um número, bem como do senso numérico, incluindo a 

compreensão e utilização das relações entre as operações de adição, subtração e 

multiplicação, que ocorreu por meio da interação, do diálogo e da colaboração com a 

professora-pesquisadora e a professora de apoio. 

Então, a distância entre esses dois níveis de desenvolvimento, que é denominada 

de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), foi o período em que Caio recebeu apoio 

da professora-pesquisadora e da professora de apoio até que fosse capaz de realizar as 

atividades propostas no registro documental desse estudo sem o auxílio dessas 

profissionais. 

Dessa maneira, a zona de desenvolvimento proximal do participante desse 

estudo pode ser considerada como o seu nível de desenvolvimento real, pois os 

conteúdos matemáticos que Caio aprendeu com a assistência prévia da professora-

pesquisadora e da professora de apoio possibilitou que realizasse outras atividades 

curriculares matemáticas sem esse suporte (VIGOTSKY, 1984). 

Nesse contexto, o conceito de zona de desenvolvimento proximal foi importante 

para que a professora-pesquisadora pudesse estudar o desenvolvimento da 

aprendizagem de Caio, pois permitiu que avaliasse constantemente o seu desempenho 

em sala de aula. Então, a professora-pesquisadora elaborou estratégias pedagógicas para 

que o participante desse estudo pudesse evoluir no aprendizado matemático proposto 

nas atividades do registro documental, assessorando-o na concretização do 

desenvolvimento dos conteúdos relacionados com as operações de adição, subtração e 

multiplicação. 

Assim, a realização dessas atividades teve como objetivo a concretização de um 

processo educativo que procurou desenvolver no participante desse estudo o seu senso 

crítico que o possibilitou transformar os seus conhecimentos em um instrumento por 

meio do qual possa estabelecer uma relação ética com os seus pares e com o meio 

ambiente em que vive. 
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4.1.2.2. Compensação Social 

 

Para Vygotsky (1997) as relações da humanidade com o mundo podem ser 

modificadas pelas deficiências física e mental. Porém, não se pode afirmar que essa 

deficiências sejam os principais fatores que podem influenciar o desenvolvimento das 

pessoas com deficiências, pois outros aspectos da sociedade, como, por exemplo, as 

relações entre os seus pares também podem influenciar esse desenvolvimento. 

Nesse sentido, esses fatores possuem diferentes expressões em cada cultura, pois 

se apresentam como elementos de reflexão diferenciados em relação às questões 

culturais que se estabelecem em função de relações de poder entre os membros de 

diferentes grupos sociais. Contudo, os membros desses grupos possuem as mesmas 

bases conceituais e utilizam os mesmos instrumentos para intermediar as suas relações 

com o mundo no qual estão inseridos. 

Assim, em qualquer cultura ou grupo étnico em que os instrumentos de 

intermediação entre os sujeitos e a realidade esteja baseada na utilização de um 

determinado sentido, como, por exemplo, a visão, colocaria em desvantagem todos 

aqueles que não possuem esse sentido, pois teriam o acesso a esses elementos 

dificultado ou mesmo impossibilitado. Nesse caso, a questão da deficiência não pode 

ser confundida com a questão das dificuldades educacionais relacionadas com os grupos 

étnicos socialmente discriminados (ARMIATO, BRUNO e SÁ, 2009). 

No caso de Caio, a interpretação dos resultados mostra que esse participante 

compensou a sua falta da visão com carisma e participação ativa na sociedade em que 

vive, pois participa do grupo de catequese em sua igreja, realiza leituras (em braile) na 

missa de domingo e participa das festas na comunidade, sendo que auxiliou em 

transmissões da rádio da escola durante o recreio. Dessa maneira, Caio utiliza o seu 

carisma por meio do apoio que recebe de sua família e da escola para compensar a 

cegueira e se inserir nas atividades sociais de sua comunidade, sem qualquer 

discriminação por causa de sua característica particular, a cegueira.  

De acordo com Vygotsky (1997), os órgãos responsáveis pelas funções corporais 

devem assumir também as funções sociais, pois a ausência de um desses órgãos provoca 

consequências na vida social dos indivíduos em função da percepção dos outros do que 

das próprias pessoas com deficiências sobre si mesmas. 
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Por exemplo, uma pessoa com problemas de visão tem dificuldades para 

identificar as informações de placas ou sinais luminosos. Essas pessoas precisam se 

esforçar para que possam transitar pelas vias públicas de maneira segura. Essas 

dificuldades que estão relacionadas com a percepção de sinais decorre do fato de que as 

placas são somente visuais. Existe uma lacuna referente à existência de sinalização 

realizada nas calçadas por meio de texturas, que auxiliam na indicação dos locais de 

parada ou de mudança de direções. 

Contudo, essas dificuldades poderiam ser superadas se algumas ações de 

segurança para a mobilidade urbana de pessoas cegas fossem concretizadas para 

minimizar os impactos da cegueira para a vida social desses indivíduos (SÃO PAULO, 

2003). Por exemplo, o artigo 8º do Decreto No. 5296, de 2 de dezembro de 2004, 

estabelece que é importante a:  

(...) condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 

meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2004, p. 3). 

Com relação ao participante desse estudo, a interpretação das anotações no 

diário de campo da professora-pesquisadora mostra que Caio não se considera e nem é 

tratado com uma pessoa com deficiência. Por exemplo, os seus colegas de sala de aula 

estão empolgados para aprender a utilizar o sorobã e o ábaco, sendo que também 

ficaram muito curiosos para conhecer as barras adaptadas do material manipulativo de 

Cuisenaire adaptado. 

Isso decorre do fato de Caio demonstrar facilidade com a realização das 

operações matemáticas gera admiração dos seus colegas de sala de aula, provocando a 

motivação para participarem das atividades com as barras adaptadas utilizada pelo 

participante desse estudo. Esse episódio mostra como as crianças estão livres de 

preconceitos e estereótipos com relação aos colegas com deficiências quando a 

convivência ocorre desde a infância e de maneira natural. 

Assim, esses indivíduos somente se percebem como deficientes por meio do 

reflexo da sociedade, pois a deficiência é um “estado normal e não patológico para a 

criança cega, e ela só percebe [sua deficiência] indiretamente, secundariamente, como 

resultado do reflexo social (VYGOTSY, 1997, p. 79). Nesse contexto, é importante 

ressaltar que a: 

(...) cegueira em si não faz a criança (...) [com deficiência], não é um 

defeito, uma deficiência, uma carência, uma enfermidade. Chega a ser 
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só em certas condições sociais de existência do cego. É um signo da 

diferença entre sua conduta e a conduta dos outros. A educação social 

vencerá a deficiência (VYGOTSKI, 1997, p. 82). 

 

Todavia, a deficiência também pode trazer “consigo a possibilidade contraditória 

da superação como uma tendência, mas não como uma consequência mecânica direta” 

(COELHO, BARROCO e SIERRA, 2011, p. 6). No entanto, apesar dessa compensação, 

Vygotsky (1997) alertava para o fato de que é importante a conscientização de que nem 

toda deficiência induz a uma compensação. Então, é importante esclarecer que o: 

(...) processo substitutivo que garante o desenvolvimento, ou seja, 

quando uma ou mais vias de apreensão do mundo e de expressão não 

estão íntegras ou não podem ser formadas, o indivíduo pode eleger 

outras que estejam íntegras. Isto lhe permite estar no mundo e com ele 

se relacionar (COELHO et al., 2011, p. 7). 

 

Porém, a articulação entre as diferentes vias pelas quais a aprendizagem pode ser 

processada e o investimento em uma via alternativa em função da dificuldade causada 

por uma determinada deficiência, que permitiria a aprendizagem e o acesso às formas 

compartilhadas de interação social pelo grupo de seus colegas em sala de aula, não 

ocorre espontaneamente. 

Contudo, essas vias se estruturam além dos sentidos e das funções corporais dos 

indivíduos, pois são desencadeadas na articulação entre esses sentidos e essas funções 

com os signos e modos de ação desempenhados socialmente pelos membros dos grupos 

aos quais o participante desse estudo pertence, como, por exemplo, os colegas de sala de 

aula e da APAE, os amigos da igreja e os primos. Então, existe a necessidade de uma 

construção social dessas vias alternativas de aprendizagem (COELHO et al., 2011). 

Nesse direcionamento, a utilização das barras adaptadas do material 

manipulativo de Cuisenaire proporcionou para o participante desse estudo o 

aprendizado de conceitos matemáticos propostos por meio da manipulação e associação 

dessas barras com os conteúdos aprendidos com os seus colegas em sala de aula. 

Dessa maneira, no caso da cegueira, para suprir a falta de visão e compensar e 

superar a deficiência, existe a necessidade de que, primeiro, os professores e educadores 

se conscientizem que todos os alunos podem aprender e, além disso, ofereçam as 

condições necessárias para o ingresso, a permanência e o progresso na formação 

acadêmica de alunos com ou sem deficiências (VYGOTSKY, 1995). 

De acordo com os registros da professora-pesquisadora em seu diário de campo, 

a escola e a família percebem as capacidades do participante desse estudo para a 
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realização das tarefas diárias e o seu potencial de aprendizado. Essas capacidades 

possibilitam a ampliação das oportunidades de acesso, garantindo a autonomia para que 

Caio possa exercer o direito à diferença e, também, à integração de conhecimentos e de 

maneiras distintas de produzir e construir os saberes necessários ao desenvolvimento de 

seu processo de ensino e aprendizagem, independentemente, de sua deficiência visual, 

tornando-o um aluno participativo em sua escola. 

Nesse sentido, a cegueira não é meramente a ausência da visão (o fracasso de um 

órgão isolado); a cegueira causa uma total reestruturação de todas as potencialidades do 

organismo e da personalidade dos sujeitos. A cegueira, na criação de uma nova e única 

forma de personalidade, traz à vida forças novas; pois muda as tendências normais de 

funcionamento por meio da criatividade e, organicamente, refaz e transforma a mente 

das pessoas. Consequentemente, a “deficiência não é um mero defeito, um menos, uma 

fraqueza, mas é em algum sentido também a origem de manifestações de habilidades, 

um mais, uma força” (VIGOTSKI, 1997, p. 1).  

Então, o processo de compensação social está centralizado na capacidade da 

comunicação e da linguagem para superar as barreiras impostas pela ausência da visão, 

pois no “caso do cego, a origem da compensação não é o desenvolvimento do toque ou 

refinamento da audição, mas a fala – o uso da experiência social e a comunicação com o 

vidente” (VIGOTSKI, 1997, p. 8). 

 

4.1.3.  As Barras Adaptadas do Material Manipulativo de Cuisinaire como uma 

Metodologia Inovadora 

 

Nessa categoria emergente, são discutidas as potencialidades de utilização das 

barras adaptadas de Cuisenaire que se evidenciam fundamentalmente no processo de 

ensino e aprendizagem por meio da utilização de um método investigativo e inovador 

que busca proporcionar o desenvolvimento das habilidades e competências matemáticas 

dos alunos. 

A adequada exploração dessa metodologia em sala de aula pode tornar-se 

inovadora na abordagem de conteúdos relativos aos padrões, aos números, às frações e 

às quatro operações matemáticas elementares, além de desenvolver o raciocínio lógico, 

a comunicação e a resolução de problemas em um contexto interdisciplinar (CABRITA, 

ALMEIDA, VIEIRA, GASPAR, AMARAL, NUNES e VIZINHO, 2009). 
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Um trabalho metodológico e pedagógico de qualidade com as barras adaptadas 

de Cuisenaire pode possibilitar o desenvolvimento da atenção, da memória, da 

imaginação, da criatividade, das capacidades de cálculo mental, de associação, de 

comparação (igualdade, desigualdade e a relação de ordem), de dedução, a construção 

de noções matemáticas e a abstração (NABIE, 2002). 

Esse trabalho também possibilita o desenvolvimento do senso numérico, 

incluindo a compreensão e a utilização das relações entre as operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão; a identificação das operações que são utilizadas na 

resolução de problemas, bem como as capacidades de observação, de motricidade fina e 

o sentido geométrico (MARSH e COOKE, 1996). 

Ressalta-se que, durante a realização das atividades dos encontros propostos 

durante a realização do trabalho de campo desse estudo, Caio demonstrou satisfação em 

manipular as barras adaptadas e se mostrou cooperativo para discutir sobre os conteúdos 

que estava aprendendo por meio de sua interação com essas barras e as atividades 

propostas. As barras adaptadas desenvolveram no participante deste estudo um interesse 

pela utilização desses materiais manipulativos e as suas regras, pois Caio aprendeu os 

conteúdos propostos brincando em sala de aula. 

Essa metodologia inovadora pode trazer uma vantagem relevante com relação à 

exploração das barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire, pois pode 

permitir aos alunos com deficiências visuais a compreensão das estruturas matemáticas, 

em diferentes níveis de complexidade, de maneira lúdica e, posteriormente, de maneira 

sistemática, organizada e abstrata. 

Nesse sentido, a aquisição do conhecimento matemático referente aos conceitos 

de adição, subtração e adição do participante desse estudo foi adquirido por meio da 

manipulação desses materiais que o auxiliou na utilização desse conhecimento para 

tornar-se consciente de seu nível de ação na realidade (VYGOTSKY, 1998). Então, a 

influência que os materiais manipulativos exerceram no desenvolvimento de Caio 

representou uma possibilidade metodológica para o trabalho pedagógico da professora-

pesquisadora e da professora de apoio em sala de aula. 

Dessa maneira, a esfera cognitiva de Caio pode ser ativada com a utilização 

dessas barras adaptadas, pois a sua manipulação tornou-se motivadora para as ações 

pedagógicas que possibilitaram o seu aprendizado (BERNI, 2006) das operações de 

adição, subtração e multiplicação. Nesse direcionamento, Caio dirigiu o seu 



153 

 

comportamento pela percepção das barras adaptadas, pela situação que o afetava de 

imediato e pelo significado dessas situações (VYGOTSKY, 1998) matemáticas. 

De acordo com as anotações da professora-pesquisadora em seu diário de 

campo, o manuseio do material adaptado de Cuisenaire foi muito importante para que o 

participante desse estudo pudesse desenvolver o seu pensamento multiplicativo na 

realização das atividades que elaborou referente à comparação entre os tempos dessas 

duas tarefas. Nesse direcionamento, existe a necessidade de ressaltar a importância da 

utilização do material manipulativo das barras adaptadas de Cuisenaire no 

desenvolvimento da percepção tátil de Caio. 

Então, o emprego dos materiais manipulativos como instrumentos mediadores 

promoveu a realização de uma atividade mediada, que possibilitou o desenvolvimento 

das operações psicológicas superiores do participante deste estudo, como, por exemplo, 

a percepção, a atenção, o pensamento lógico e imaginação (VYGOTSKY, 1998). 

Assim, a utilização das barras adaptadas de Cuisinaire funcionou como instrumentos 

mediadores que proporcionaram a ampliação do desenvolvimento dessas funções. Nesse 

contexto, as funções psicológicas superiores e os comportamentos superiores referem-se 

à combinação entre os instrumentos de mediação e os signos na atividade psicológica. 

Nesse sentido, as barras adaptadas do material manipulativo de Cuisinaire 

corresponderam aos objetos sociais e mediadores da relação entre o participante desse 

estudo e o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos. Por outro 

lado, os signos corresponderam aos instrumentos da atividade psicológica, pois 

auxiliaram Caio no desenvolvimento de sua aprendizagem, tornando esse processo 

cognitivo mais sofisticado. 

Assim, as atividades das aulas propostas no registro documental continham 

exercícios relacionados com a determinação dos conceitos de quantidade e capacidade, 

bem como o trabalho com as operações de adição e subtração, que visavam estimular o 

participante desse estudo a refletir sobre os conteúdos matemáticos estudados, 

despertando a sua curiosidade em relação à matemática. 

As anotações no diário de campo da professora-pesquisadora mostram que Caio 

entendeu o significado desses signos, pois as barras de Cuisinaire que os representavam 

foram adaptadas em relevo por meio de diferentes texturas e funcionaram como 

instrumentos de mediação que estabelecerem uma conexão entre Caio os conteúdos 

matemáticos estudados, contribuindo para que esse participante ampliasse o seu 

entendimento e a sua compreensão desses conteúdos. 
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Nesse sentido, de acordo com Vygotsky (1998), a aprendizagem mediada é o 

processo pelo qual os indivíduos adquirem informações, habilidades, atitudes e valores 

a partir de seu contato com a realidade, com o meio ambiente e como outras pessoas. 

 

 

 

4.1.3.1. Exploração Lúdica das Barras Adaptadas do Material Manipulativo de 

Cuisinaire 

 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que durante os 

encontros realizados, tanto na exploração prevista para as barras adaptadas do material 

manipulativo de Cuisinaire quanto em momentos desvinculados das atividades 

propostas no registro documental, o participante desse estudo se apropriou livremente 

desse material, utilizando essas barras para a construção de pontes, casas e escadas. 

Esse fato pode estar relacionado com a apropriação lúdica do material 

manipulativo de Cuisinaire, pois no final do primeiro encontro, Caio afirmou que é 

“legal aprender matemática brincando”. Esse fato se comprovou posteriormente, pois no 

término da coleta de dados, na entrevista final, Caio comentou que gostava de trabalhar 

com as barras adaptadas desse material manipulativo para aprender matemática de uma 

maneira diferente e divertida. 

Nesse direcionamento, a utilização das barras adaptadas de Cuisinaire também 

adquiriu uma importância em relação à atividade perceptiva de Caio, pois esse material 

manipulativo possibilitou que esse participante pudesse imaginar uma determinada: 

(...) situação, desligando-se do mundo material, concreto do qual tem 

contato, desenvolvendo assim capacidade de se desprender do real 

significado do objeto, (da madeira, por exemplo), podendo imaginá-lo 

como um [brinquedo] (ROLIM, GUERRA e TASSIGNI, 2008, p. 

180). 

 

Então, essa atividade de brincar também possibilitou a passagem da utilização 

dessas barras baseada somente no prazer do entretenimento para o desenvolvimento de 

regras para a sua manipulação e para o desenvolvimento da abstração matemática, 

estabelecendo, assim, uma dimensão social para essa atividade (VYGOTSKY, 1998). 

Por exemplo, o quadro 14 mostra um trecho do diálogo entre a professora-

pesquisadora e o participante desse estudo que mostra a passagem da utilização das 
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barras adaptadas baseada na ação de brincar para o seu uso na construção de 

conhecimentos matemáticos, como, por exemplo, a noção de crescente e decrescente. 

 

Quadro 15: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e Caio que mostra a 

utilização das barras adaptadas de Cuisinaire do lúdico para a abstração matemática 

Professora: Caio, vamos colocar estas barrinhas em ordem crescente? Você sabe 

o que é ordem crescente? 

Caio: Não. 

Professora: Então a tia vai te explicar. Observa. Ordem crescente é quando a 

gente arruma as barras, os números, do menor até o maior. Então espera aí, 

vamos colocar as barras de volta nos potes. Qual é o menor número? 

Caio: O número 2. Oh! O número 1. 

Professora: Então, pega a barra de número 1 e coloca-a encostada aqui na lateral 

interna do tabuleiro. Qual é o número que vem depois do 1? Depois do 2? 

(Caio construiu uma escadinha para colocar as barras adaptadas em ordem 

crescente. Em seguida, enquanto subia a escadinha com os dedos, Caio 

pronunciava em voz alta o número correspondente para cada degrau até o 10. 

Depois, Caio utilizou o mesmo procedimento para descer a escadinha). 

Caio: E decrescente, o que é? 

Professora: É quando você desceu a escada com os dedos. Quando contou do 

degrau maior até o menor. Quando você desce a escada, a ordem é decrescente. 

Por exemplo, crescente seria 1, 2, 3, 4 e 5. E decrescente seria 5, 4, 3, 2 e 1. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Essa abordagem auxiliou o participante desse estudo na construção de seu 

conhecimento matemático relacionado com as operações matemáticas de adição e 

subtração, mas, principalmente, com os conceitos da multiplicação. 

É importante ressaltar que a presença da professora-pesquisadora e da professora 

de apoio nesse processo de ensino e aprendizagem foi importante para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem do participante desse estudo. 

Por exemplo, durante a observação participante, a professora-pesquisadora colocou-se 

na posição de Caio para inserir-se nesse ambiente de aprendizagem por meio do 

planejamento de ações participativas que a permitiu entender e compreender os hábitos, 

as atitudes, os interesses e as relações pessoais (BARDIN, 1997) desse participante. 

Essas profissionais atuaram como facilitadoras do processo de ensino e 

aprendizagem, pois direcionaram Caio para a apropriação simbólica contextualizada 

(MOYSÉS, 1997) de conteúdos matemáticos propostos em sala de aula. Assim, por 

meio da análise das informações extraídas dos dados coletados, pode-se inferir que a 

presença dessas profissionais nesse ambiente de aprendizagem sustentou o 

desenvolvimento de um espaço de apropriação lúdica que foi importante para a 
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motivação desse participante na realização das atividades propostas no registro 

documental utilizado na condução do trabalho de campo desse estudo. 

Contudo, ressalta-se que, apesar da utilização das barras adaptadas do material 

manipulativo de Cuisinaire ser orientado para a realização de tarefas específicas e pré-

determinadas, o emprego desse material manipulado deve ser compreendido em um 

contexto lúdico, em termos das regras de manipulação desse material. 

Dessa maneira, Barreto (2006) argumenta que a existência de um programa 

curricular a ser cumprido, que pode descaracterizar a ludicidade das tarefas propostas 

em sala de aula, não deve inibir a inserção de elementos lúdicos às atividades 

curriculares, pois esses recursos pedagógicos representam um avanço na busca de 

metodologias inovadoras para que os alunos com deficiências visuais tenham um 

desenvolvimento escolar bem sucedido. 

De acordo com esse contexto, o participante desse estudo desenvolveu a 

ludicidade quando utilizou as barras adaptadas de Cuisinaire para aprender os conceitos 

matemáticos de adição, subtração e multiplicação, bem como para brincar por meio da 

construção de muros, casas e escadas, ao mesmo tempo em que resolvia os problemas 

propostos em sala de aula. O quadro 15 mostra um trecho do diálogo entre Caio e a 

professora-pesquisadora sobre a ludicidade das barras adaptadas do material 

manipulativo de Cuisinaire. 

 

Quadro 16: Trecho de um diálogo entre Caio e a professora-pesquisadora sobre a 

ludicidade das barras adaptadas de Cuisinaire 

Caio: Professora, com essas barras aqui dá pra brincar de fazer casa e muro. 

Professora-pesquisadora: Pode brincar um pouco. Faz a sua casa com as barras para a tia ver. 

(Caio manuseia as barras, pegando duas barras de tamanho 1 e colocando-as uma sobre a outra, 

pois mora em um sobrado). 

Caio: Olha aqui tia, minha casa é assim, eu moro em cima. Posso brincar mais um pouco? Vou 

fazer uma casa bem grande e um muro, pode? 

Professora-pesquisadora: Pode sim, Caio. Pode brincar um pouco mais com o material. 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Assim, devido à variedade da utilização das barras de Cuisenaire, essa 

apropriação lúdica relacionada com atividades bi e tri dimensional desse material 

possibilitou uma conexão do participante deste estudo com os problemas de adição e 

subtração, bem como com aqueles nos quais os conceitos de multiplicação emergiram 

durante a realização das atividades do registro documental, que foram propostas de uma 

maneira concreta (COELHO, COSTA, TAVARES e ALVES, 2010). 
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Nesse sentido, a percepção desses conceitos matemáticos adquiririam sentido 

para Caio, pois ao realizar as atividades propostas de maneira livre, apropriando-se do 

material adaptado e observando a sua utilização para além da realização das atividades 

matemáticas, como, por exemplo, de maneira lúdica, o participante desse estudo torna o 

ato de aprender prazeroso e divertido. 

Similarmente, a apropriação lúdica do material manipulativo também auxilia no 

desenvolvimento da atividade perceptiva dos alunos, pois o: 

(...) crescimento da criança vai evidenciar que, por meio do brinquedo, 

ela liberta seu pensamento para que não fique estritamente ligado aos 

estímulos perceptuais. Ela consegue imaginar uma situação, 

desligando-se do mundo material, concreto do qual tem contato, 

desenvolvendo assim capacidade de se desprender do real significado 

do objeto, (da madeira, por exemplo), podendo imaginá-lo como um 

boneco (ROLIM, GUERRA e TASSIGNI, 2008, p. 180). 

 

De acordo com Vygotsky (1998), essa apropriação lúdica que está expressa na 

atividade de brincar com o material manipulativo possibilitou que Caio participasse de 

uma experimentação cognitiva que possibilitou que essas barras adaptadas não fossem 

utilizadas de uma maneira meramente manipulativa, pois o auxiliou na articulação e na 

simbolização dos problemas matemáticos de adição, subtração, direcionando-o para o 

desenvolvimento do raciocínio multiplicativo. 

Essa abordagem auxiliou o participante deste estudo na estruturação de sua zona 

de desenvolvimento proximal, pois Caio possuía um conhecimento prévio das 

operações matemáticas de adição e subtração com os números de 1 algarismo (nível 

real). Então, a utilização das barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire 

(instrumentos mediadores) por meio da orientação da professora-pesquisadora e da 

professora de apoio auxiliou o participante deste estudo na realização de operações 

matemáticas de adição e subtração com números de dois algarismos, bem como o 

desenvolvimento do raciocínio multiplicativo (nível potencial).  

Dessa maneira, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 

Matemática (1998), as situações de aprendizagem precisam estar centradas na 

construção de significados e sentidos, na elaboração de estratégias e na resolução de 

problemas. Então, esses sentidos e significados perpassam pela concepção de um 

processo de ensino e aprendizagem em que os alunos têm a possibilidade e as condições 

necessárias para tornarem-se cidadãos autônomos, ampliando a sua capacidade de 

interação com os conteúdos matemáticos ensinados na escola. 
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Existe a necessidade de ressaltar que, nesse processo, a presença dos professores 

é muito importante, pois podem atuar como intérpretes que direcionam os alunos para a 

aprendizagem e para a apropriação simbólica contextualizada dos conteúdos 

matemáticos. Assim, essa presença oferece uma sustentação para a apropriação do 

conhecimento como um espaço lúdico, que é de grande importância para a motivação 

dos alunos para a realização das tarefas propostas no processo de ensino e aprendizagem 

(COELHO et al., 2010). 

A interpretação da análise dos resultados desse estudo mostra que a motivação e 

o prazer demonstrado por Caio na realização das atividades propostas em sala de aula, 

bem como os resultados satisfatórios obtidos com relação ao manuseio do material 

manipulativo e a sua utilização na resolução dos problemas envolvendo as operações de 

adição e de subtração estão relacionados com o fato de que o participante desse estudo 

associou a utilização desse material com o ato de brincar. 

Então, é importante ressaltar a importância do aprender brincando, pois o 

participante deste estudo demonstrou na realização das atividades propostas em sala de 

aula, em todos os encontros, a satisfação em manipular as barras adaptadas para que 

pudesse discutir sobre os conteúdos matemáticos que estava aprendendo por meio da 

interação com essas atividades. 

Nesse contexto, a aprendizagem deve ser concebida por meio do lúdico e da 

manipulação, “do concreto ao abstrato” (FIORENTINI e LORENZATO, 2006, p. 3), 

sendo, portanto, necessário enfatizar que o:   

(...) brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos a um “eu” 

fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. Dessa maneira, as maiores 

aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições 

que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade 

(VYGOTSKY, 1998, p. 131). 

 

De acordo com essa asserção, constata-se que existe uma influência que os 

brinquedos ou os materiais manipulativos têm no desenvolvimento dos alunos. Então, 

essa abordagem proporciona uma possibilidade pedagógica de trabalho para os 

professores em sala de aula por meio da mediação didática. Nesse, sentido, a: 

(...) esfera cognitiva é particularmente ativada com a utilização de 

brinquedos, pois sua manipulação é inerentemente motivadora de 

ações em situações imaginárias, o que permite à criança aprender “a 

dirigir seu comportamento não somente pela percepção imediata dos 

objetos ou pela situação que a afeta de imediato, mas também pelo 

significado dessa situação (VYGOTSKY, 1998, 127). 
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A criança segue o caminho do menor esforço – ela faz o que mais 

gosta de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – e, ao mesmo 

tempo, ela aprende a seguir os caminhos mais difíceis, subordinando 

ao que ela quer, uma vez que a sujeição à regra e a renúncia “a ação 

impulsiva constitui o caminho para o prazer no brinquedo 

(VYGOTSKY, 1984, p. 113). 

 

Os materiais manipulativos destacam-se por apresentar um caráter de materiais 

educativos concretos que servem de suporte para o ensino de conteúdos matemáticos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para a área de Matemática no Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1997) recomendam a utilização de recursos didáticos como, por 

exemplo, os jogos, os livros interativos, os vídeos áudios-descritivos, as calculadoras e 

as tecnologias na aprendizagem dos alunos cegos. 

Atualmente, os materiais manipulativos estão estabelecidos nas salas de aula, 

sendo utilizados como subsídio à prática docente, como, por exemplo, o geoplano, os 

blocos lógicos, os sólidos geométricos, os jogos de encaixe, e os quebra-cabeças 

(MOURA, 1997). 

Nesse sentido, Moyer (2001) argumenta que o brinquedo educativo pode ser 

considerado como um recurso que ensina, desenvolve e educa de maneira prazerosa 

enquanto os materiais manipulativos são objetos com apelo tátil e visual, projetados 

para representar explicitamente e concretamente os conceitos matemáticos abstratos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: RESPONDENDO À QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO 

 

O principal objetivo deste capítulo é apresentar a resposta obtida para a questão 

de investigação, bem como as considerações finais sobre esse estudo. 

 

5.1.     Questão de Investigação 

 

A interpretação dos resultados obtidos nessa pesquisa permitiu que a professora-

pesquisadora respondesse a questão de investigação que norteou este estudo: 

 

Quais são as contribuições que a utilização das barras adaptadas do 

material manipulativo de Cuisenaire pode oferecer para mediar o 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos 

relacionados com as operações de adição e de subtração realizadas por 

um aluno cego matriculado no segundo ano de uma escola pública? 

 

A questão de investigação que direcionou todas as etapas desse estudo foi 

respondida durante o desenvolvimento do Capítulo 3 intitulado Apresentando e 

analisando os dados coletados nas atividades propostas no registro documental e do 

Capítulo 4 intitulado Interpretação dos resultados por meio de categorização dessa 

dissertação. 

Porém, para que a resposta para a problemática desse estudo possa ser 

efetivamente determinada será realizada uma discussão a respeito da resposta a questão 

de investigação à partir da análise das subcategorias e das categorias que foram 

determinadas nas fases analítica e interpretativa desse estudo. 

 

5.2.      Respondendo à Questão de Investigação 

 

Para que pudesse responder à questão de investigação desse estudo, a 

professora-pesquisadora realizou o levantamento de material bibliográfico para a 

revisão de literatura por meio de pesquisas em teses, dissertações, livros, artigos, 
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periódicos e sites em português e inglês para a elaboração da fundamentação teórica e 

metodológica para auxiliá-la na determinação das possíveis contribuições da utilização 

das barras do material manipulativo de Cuisenaire no processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos como as operações de adição e subtração para 

alunos com deficiências visuais, mais especificamente, para o participante desse estudo. 

Nesse direcionamento, a professora-pesquisadora e o seu orientador realizaram 

pesquisas para verificar qual era a melhor maneira para realizar as adaptações 

necessárias nesse material manipulativo para que pudessem maximizar o aprendizado 

das operações matemáticas de adição e subtração para o participante desse estudo, que é 

um aluno cego, que estava matriculado no 2° ano do Ensino Fundamental de uma escola 

pública localizada na Zona da Mata no estado de Minas Gerais. 

É importante ressaltar que como a população desse estudo foi formada por 

apenas um participante, a generalização de seus resultados não é possível de ser 

realizada, contudo, o processo detalhado da preparação e organização dos dados, bem 

como a descrição densa dos procedimentos metodológicos de acordo com um processo 

rigoroso e padronizado garantiram a validade desse estudo. Por outro lado, a 

triangulação dos dados obtidos pelos instrumentos de coleta promoveu a credibilidade 

dessa pesquisa (GALL, GALL e BORG, 2007) 

Nesse contexto, de acordo com os resultados obtidos nessa pesquisa infere-se 

que as contribuições das barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire está 

relacionada com a sua utilização no processo de aprendizagem de conteúdos 

matemáticos referentes às operações de adição e subtração, bem como auxiliou o 

participante desse estudo no desenvolvimento de seu raciocínio multiplicativo ao 

manipular as barras desse material mesmo que esse conceito fosse desconhecido por 

Caio, pois não o havia estudado esse conteúdo em sala de aula. 

Além desses conceitos de adição, subtração e multiplicação, as barras adaptadas 

do material manipulativo de Cuisenaire também contribuíram para que Caio pudesse 

compreender os conceitos de crescente/decrescente, antecessor/sucessor e quantidade e 

capacidade. A aprendizagem desses conceitos é importante para que o participante desse 

estudo possa entender e compreender outros conteúdos matemáticos em séries 

posteriores, como, por exemplo, a operação matemática da divisão e o conceito de 

frações. 

Contudo, para que essas barras adaptadas pudessem contribuir para o seu papel 

mediador no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos 
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relacionados com as operações de adição e de subtração foi necessária uma adaptação 

física nas barras do material original por meio da substituição das cores por texturas 

visando atender as necessidades educacionais do participante desse estudo, bem como 

houve a necessidade de aumentar as dimensões das barras para facilitar a sua 

manipulação. 

Apesar dessas contribuições, observou-se também que, algumas vezes, Caio se 

mostrou fatigado ao realizar algumas atividades nas quais primeiramente escrevia os 

problemas em braile e, posteriormente os resolvia com o auxílio das barras adaptadas do 

material manipulativo de Cuisenaire, que poderia tornar as atividades propostas 

desgastantes e desmotivadoras. 

Durante o processo de realização das atividades pode-se observar que o papel 

das professoras pesquisadora e de apoio no processo de ensino e aprendizagem de Caio 

foi determinante para um maior aproveitamento de Caio com o trabalho com as barras 

adaptadas, pois a mediação didática também possibilitou o desenvolvimento do papel 

desses profissionais como mediadores da relação entre o participante desse estudo com 

o conhecimento matemático das operações de adição e subtração com o auxílio das 

barras adaptadas. 

Assim, a utilização dessas barras e o papel das professoras como mediadoras no 

processo de ensino foram importantes, pois contribuíram para a criação de um ambiente 

propício para a aprendizagem. Dessa maneira, a interação de Caio com o material 

manipulativo auxiliou-o na compreensão dos conceitos matemáticos pertinentes à 

realização das atividades propostas. 

 Durante a realização das atividades propostas no registro documental observou-

se que foram elaboradas para o nível de desenvolvimento real do participante desse 

estudo, pois estava, concomitantemente, estudando em sala de aula as operações 

matemáticas de adição e subtração. Todavia, a manipulação das barras adaptadas 

contribuiu para que Caio pudesse transitar da zona de desenvolvimento real para a zona 

de desenvolvimento potencial quando percebeu as associações entre as barras de 

tamanhos diferentes com as barras de mesma textura. Outro indício desse trânsito entre 

essas zonas de desenvolvimento é a evolução do raciocínio multiplicativo pelo 

participante deste estudo a partir da manipulação das barras adaptadas desse material 

manipulativo.  

As barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire também 

contribuíram para com o processo de compensação social, pois possibilitaram o acesso 



163 

 

às experiências sensoriais não do participante desse estudo que não eram percebidas 

pela visão, mas sim por meio do tato com a mediação proporcionada pelas atividades 

propostas em sala de aula, as experiências de manipulação desse material e os conceitos 

matemáticos. 

Dessa maneira, a utilização desses instrumentos mediadores auxiliou Caio em 

suas atividades exploratórias e de descoberta (VYGOTSKY, 1984), pois o manuseio das 

barras adaptadas conectou os seus signos simbólicos com outros órgãos receptivos do 

participante desse estudo. O tato foi importante para Caio, pois permitiu a coleta de 

informações significativas por meio de sua interação com a manipulação das barras 

adaptadas com o ambiente educacional (VYGOTSKY, 1997). 

Nesse direcionamento, o sentido do tato deve ser explorado para que os alunos 

cegos possam concretizar e fornecer significado para os conteúdos matemáticos que 

estão aprendendo. Uma das maneiras de oferecer subsídios para a aprendizagem desses 

alunos é a manipulação de materiais concretos e manipulativos. Assim, os alunos cegos 

podem enxergar a partir dos objetos que podem tocar, pois é com as mãos que procuram 

amenizar as dificuldades oriundas da sua restrição sensorial (FERRONATO, 2002). 

Então, a utilização dessas barras contribuiu para o desenvolvimento de uma 

metodologia inovadora, que possibilitou a sua exploração em sala de aula visando o 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos de adição, subtração e 

multiplicação por meio da ludicidade desse material manipulativo que estimulou 

aprendizado desses conteúdos pelo participante desse estudo de uma maneira 

descontraída, interessante e motivadora. 

Nesse sentido, a manipulação das barras adaptadas contribuiu para que houvesse 

a motivação de Caio para a construção de imagens mentais a partir de sua experiência 

concreta com esse material manipulativo transitando da representação tridimensional 

dessas barras para a representação simbólica (BRASIL, 2005) e abstrata de conceitos 

matemáticos de adição, subtração e multiplicação.    

Assim, a construção do conhecimento das operações de adição e subtração foi 

desencadeada de maneira dinâmica e lúdica, que estimularam a curiosidade de Caio, 

instigando-o a buscar novos questionamentos matemáticos. Novamente, retoma-se o 

exemplo do raciocínio multiplicativo desenvolvido por Caio através da manipulação das 

barras adaptadas, cujo conteúdo não era desconhecido pelo participante desse estudo, 

pois não consta da matriz curricular do ano em que Caio está matriculado. 
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Finalizando, uma contribuição importante da exploração das barras adaptadas do 

material manipulativo de Cuisenaire para o participante desse estudo foi permitir que 

pudesse criar e compreender as estruturas matemáticas, em diferentes níveis de 

complexidade, de maneira lúdica e, posteriormente, desprendê-la da necessidade de 

recorrer a um suporte material para resolver os problemas matemáticos propostos. Dessa 

maneira, as barras adaptadas do material Cuisenaire também foram utilizadas 

empiricamente para que Caio obtivesse resultados das operações matemáticas de adição, 

subtração e multiplicação. 

 

5.2.      Considerações Finais 

 

Ao iniciar o trabalho de campo dessa investigação, primeiramente, a professora-

pesquisadora realizou adaptações nas barras do material manipulativo de Cuisenaire que 

se mostraram adequadas, após algumas alterações na estrutura proposta, para o 

desenvolvimento das atividades propostas no registro documental desse estudo, que 

foram cumpridas de acordo com o cronograma inicialmente estabelecido para o seu 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, esse estudo justificou-se por propor e investigar o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, 

como, por exemplo, noções de posição, adição e subtração de um aluno cego por meio 

da utilização de barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire. Nesse 

direcionamento, um dos principais objetivos dessa pesquisa foi verificar como ocorreu a 

interação do participante desse estudo com esse material manipulativo e a verificação 

das modificações necessárias que foram realizadas para promover esse aprendizado. 

Assim, a condução dessa pesquisa também se justificou por verificar as 

contribuições desse material manipulativo como um instrumento mediador do processo 

de ensino e aprendizagem das operações de adição e subtração de maneira lúdica, 

dinâmica, inovadora e criativa para um aluno cego. Dessa maneira, não existe uma 

“diferença de princípio entre a educação da criança cega e a vidente” (VYGOTSKY, 

1997, p. 109). 

Esse material adaptado se tornou um instrumento mediador no processo de 

ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos relacionados com a adição e a 

subtração, proporcionando também que o participante desse estudo tivesse acesso a 
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outros conceitos matemáticos, como, por exemplo, multiplicação, de maneira lúdica e 

descontraída, facilitando a sua apropriação referente à conceituação desses conteúdos. 

O trabalho com as barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire pode 

auxiliar os professores em seu trabalho docente com os alunos com deficiências visuais, 

pois podem ser bem sucedidos no aprendizado de conteúdos matemáticos. Por exemplo, 

Dienes (1964) argumenta que os alunos podem desenvolver as suas habilidades 

matemáticas se estiverem engajados em atividades curriculares elaboradas com a 

utilização de metodologias pedagógicas inovadoras. 

De acordo com esse contexto, o participante desse estudo manipulou as barras 

adaptadas empiricamente para que pudesse conhecê-las, não sendo necessário um 

investimento no ensino dos conceitos matemáticos propostos. Então, Caio desenvolveu 

o conhecimento físico das barras adaptadas por meio de suas texturas. Inicialmente, 

outras atividades relacionadas com a utilização dessas barras foram desenvolvidas para 

verificar a habilidade do participante desse estudo com o manuseio desse material 

manipulativo. 

Nesse sentido, Caio manipulou e experimentou livremente as barras, não as 

condicionando com sugestões ou recomendações estruturadas para a realização das 

atividades. As primeiras atividades que foram desenvolvidas com esse material foram 

construções espaciais bi ou tridimensionais que conduziram Caio na descoberta da 

relação existente entre as barras e as texturas (que barras com a mesma medida de 

comprimento têm a mesma textura, que as barras com medidas de comprimento 

diferentes têm textura diferente e que justapondo várias barras a soma das medidas de 

comprimento é igual às de outras barras dadas). 

O (re)conhecimento das texturas também foi essencial para a compreensão da 

escala de Cuisenaire, pois a partir dos primeiros contatos com as barras adaptadas, Caio 

pode estabelecer informalmente o contato com essas relações. O domínio das estruturas 

conferiu uma libertação natural de manipulação das barras adaptadas desse material, que 

possibilitou que Caio adquirisse o domínio necessário da realidade para que pudesse 

realizar as associações espontaneamente, pois requereu novos processos de procura, 

invocando novas estratégias baseadas na reflexão e na lógica. 

Em seguida, o participante desse estudo começou a sistematizar a utilização das 

barras adaptadas por meio da associação dos números às suas texturas, às medidas de 

comprimento e aos códigos numéricos correspondentes para iniciar a organização 

dessas barras para registar todas as possibilidades que determinou ou previu para 
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resolver cada situação-problema proposta em sala de aula. Pelo dinamismo inerente à 

exploração de cada situação, Caio construiu novas equivalências e novas relações 

matemáticas com a utilização desse material manipulativo. 

Pelo raciocínio indutivo, o pensamento do participante desse estudo começou a 

desprender-se progressivamente da concretização para utilizá-la de maneira mais 

abstrata para entender a conceituação de adição, subtração e multiplicação. O 

participante desse estudo justificou as suas opiniões para explicar e representar os 

processos utilizados na realização das atividades propostas em sala de aula. 

Por outro lado, a elaboração de atividades em Braile e com o auxílio de outros 

tipos de material manipulativo, como, por exemplo, o Tangram e o material dourado 

também são importantes para auxiliar esse grupo de alunos e também aqueles que 

possuem dificuldades na aprendizagem de conteúdos matemáticos (VENTURA et al., 

2010). Dessa maneira, a utilização desses instrumentos mediadores auxiliou Caio em 

suas atividades exploratórias e de descoberta (VYGOTSKY, 1984), pois o manuseio das 

barras adaptadas conectou os seus signos simbólicos com outros órgãos receptivos do 

participante desse estudo. 

A utilização de materiais concretos como as barras adaptadas do material 

manipulativo de Cuisenaire foi muito importante para o processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos propostos em sala de aula. Assim, o trabalho 

de parceria entre a professora-pesquisadora e professora de apoio foi importante para o 

desenvolvimento intelectual de Caio, que estava sempre interessado, estimulado e 

animado para participar das atividades propostas no trabalho de campo deste estudo. 

Então, essas barras adaptadas podem assumir um papel mediador educacional relevante 

no processo de ensino e aprendizagem em matemática para alunos com deficiências 

visuais.  

Dessa maneira, é importante a utilização de recursos didático-pedagógicos 

adaptados como instrumentos mediadores na compreensão de conteúdos matemáticos e 

na apropriação desse conhecimento pelo participante desse estudo, pois favoreceram o 

trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula. Então, existe a necessidade de se 

viabilizar a utilização destes materiais manipulativos como ferramentas auxiliares 

psicológicas para que os alunos cegos possam ter acesso ao conhecimento científico 

sistematizado, contribuindo, no caso dos signos, para o armazenamento de informações 

na memória e a capacidade de atenção consciente e voluntária desse participante. 



167 

 

Por outro lado, a atividade de brincar com o material manipulativo também 

possibilitou que Caio manuseasse as barras adaptadas passando de uma utilização 

baseada no prazer para um uso baseado em regras que são inerentes à ação de brincar. 

Esse fato estabeleceu uma dimensão social para as atividades propostas em sala de aula, 

pois possibilitou a construção de significados e sentidos matemáticos de uma maneira 

contextualizada nas barras adaptadas de Cuisinaire. Nesse contexto, é importante 

ressaltar que o material manipulativo de Cuisinaire pode ser utilizado em um contexto 

lúdico. Assim, o fato de existir um programa curricular a ser cumprido não 

descaracteriza a ludicidade das atividades propostas em sala de aula. 

A apropriação lúdica das barras adaptadas por Caio expressa na atividade de 

brincar com as barras adaptadas desse material manipulativo possibilitou, 

primeiramente, uma experimentação cognitiva que proporcionou a passagem de uma 

utilização meramente manipulativa dessas barras para a sua simbolização e articulação 

com as atividades propostas na sala de aula para o desenvolvimento da estruturação da 

zona de desenvolvimento proximal do participante desse estudo. 

O ato de aprender com outros indivíduos, como, por exemplo, a professora-

pesquisadora e a professora de apoio foi uma estratégia de aprendizagem 

(VYGOTSKY, 1984) importante utilizada nesse processo. As instruções dadas por 

essas profissionais para o participante desse estudo durante a realização das atividades 

propostas no registro documental contribuíram para o desenvolvimento da 

aprendizagem de Caio. Nesse sentido, a professora-pesquisadora e a professora de apoio 

atuaram na Zona de Desenvolvimento Proximal de Caio, permitindo-o avançar em sua 

aprendizagem, pois possibilitou a interação e a troca de ideias e experiências, 

possibilitando a interiorização dessas informações a partir dessa interação social. 

O papel de mediação da professora-pesquisadora e das barras adaptadas foi 

fundamental na passagem da simples identificação das operações matemática de adição, 

subtração e multiplicação para a abstração de seus conceitos. Quando Caio manipulou 

as barras adaptadas e percebeu as diferenciações e as semelhanças entre essas peças, 

ocorreu um momento propício para a aprendizagem de conceitos matemáticos, que 

possibilitou que o participante desse estudo vivenciasse novas experiências e a novas 

descobertas conceituais, como, por exemplo, a multiplicação. 

Assim, o processo de interação que foi desencadeado por meio da elaboração das 

atividades propostas no registro documental proporcionou para o participante desse 

estudo, a sua participação em experiências pedagógicas relacionadas com as operações 
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matemáticas de adição, subtração e multiplicação, que foram adequadas para a sua 

aprendizagem. 

A utilização de instrumentos para o trabalho é exclusiva da humanidade, pois 

permite a exploração e a compreensão do ambiente em que está inserida (VYGOTSKY, 

1984). Na adaptação das barras do material manipulativo de Cuisinaire utilizadas por 

um participante cego nas atividades propostas para a exploração e a compreensão dos 

conceitos matemáticos relacionados com as operações de adição, subtração e 

multiplicação, priorizou-se a estimulação do tato como uma das vias de recurso à 

aquisição do conhecimento matemático. 

Nesse estudo, a utilização de materiais concretos e manipulativos forneceu 

significado para o conteúdo acadêmico, pois facilitou o processo de ensino e 

aprendizagem (FERRONATO, 2002). Dessa maneira, para que o aprendizado de 

conceitos matemáticos relacionados com as operações de adição, subtração e 

multiplicação se processasse de maneira adequada, houve a necessidade de sua 

concretização através de materiais manipulativos adaptados para que pudessem ser 

assimilados pelos outros sentidos do participante desse estudo. 

Os alunos cegos têm necessidades educativas especiais, necessitando de um 

olhar diferenciado para uma prática escolar que os auxiliem a terem acesso ao 

conhecimento matemático respeitando às suas particularidades. É fundamental que haja 

uma ressignificação das concepções referentes à capacidade de aprendizagem de alunos 

com deficiência visual, concebendo-os como seres completos, capacitados para pensar e 

construir o seu próprio conhecimento, ainda que em condições que lhe são próprias 

(MARUCH e STEINLE, 2009). 

Com o ensino em matemática para os alunos cegos torna-se cada vez mais 

compreensível com a utilização de materiais manipulativos que funcionam como 

instrumentos mediadores da aprendizagem. Nesse sentido, é importante reconhecer que 

a disponibilidade desses instrumentos em salas de aula possibilita a inclusão de alunos 

cegos no processo educacional, pois auxiliam no aumento de sua capacidade cognitiva. 

No entanto, se houver a dificuldade de obtenção destes instrumentos mediadores, os 

professores podem construir os seus próprios  materiais manipulativos ou adptá-los para 

a sua utilização em sala de aula. 

Finalizando, é imporante ressaltar que a deficiência visual não é um fator 

determinante para o sucesso ou fracasso dos alunos, pois todos os alunos têm a 

necessidade de saber medir, contar e calcular, independente de possíveis dificuldades 
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que possam existir. Assim, as pessoas com deficiências visuais também precisam desse 

conhecimento para que possam alcançar a sua independência e aumentar as suas 

possibilidades de acesso e permanência à uma educação de qualidade com o respeito às 

suas particularidades para que possam desenvolver a sua autonomia e participarem 

ativamente da sociedade. 
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APÊNDICE I  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para o Aluno 

 

 

Prezado Aluno, 

 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada Um Estudo de Caso 

para Determinar as Contribuições da Utilização do Material Manipulativo Barras de 

Cuisenaire como Mediador do Processo de Desenvolvimento da Numeracia de um 

Aluno Cego. 

 

O nosso principal objetivo é verificar como você aprenderá as operações de adição e 

subtração de matemática com a utilização do material manipulativo de barras de 

Cuisinaire. 

 

Caso você queira participar desta pesquisa, você poderá desistir dessa participação a 

qualquer momento. O seu nome não será divulgado e você poderá escolher o nome pelo 

qual deseja ser chamado. As informações que você fornecer não serão divulgadas e nem 

ligadas ao seu nome. 

 

Esse trabalho terá 5 atividades, cada uma com 2 horas de duração e acontecerão na 

APAE, em período contrário de aula, uma vez por semana, em dia a ser combinado. 

Você também participará de duas entrevistas. Essas atividades serão aplicadas pela 

professora-pesquisadora com a professora de apoio. As atividades serão gravadas 

(filmagem e áudio), mas você não será identificado. 

 

Você poderá ter alguma dificuldade para trabalhar com as barras de Cuisinaire, mas a 

professora de apoio e a professora-pesquisadora ajudarão você no manuseio dessas 

peças. Caso você se sinta desanimado ou cansado com as tarefas, você poderá descansar 

e voltar trabalhar com as barras quando estiver mais descansado. 

 

Você não precisará gastar dinheiro para participar desta pesquisa, pois a professora-

pesquisadora e o seu professor orientador providenciarão os materiais que você 

precisará para trabalhar na aula. 

 

Caso você se machuque, fique triste ou muito cansado por causa do trabalho com as 

atividades desta pesquisa, você tem direito a receber ajuda da professora-pesquisadora e 

de seu professor orientador. 

 

Para esclarecimentos de dúvidas, os seus pais podem ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP/UFOP) é Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Instituto de Ciências 

Exatas e Biológicas, sala 29, CEP: 35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: 

http://www.propp.ufop.br. 

 

 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://www.propp.ufop.br/
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_______________________________________________ 

Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 

Fones: (31) 3559-1445 / e-mail: milton@cead.ufop.br 

 

 

Para ser preenchido e assinado por pelo menos um dos pais do aluno, que o 

notificará sobre a autorização para a participação na pesquisa. 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________ 

autorizo o meu filho a participar desta pesquisa. 

                                                 

 

 

      ___________________ , ___ de __________ de 2015. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura dos responsáveis pelo aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:milton@cead.ufop.br
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APÊNDICE II 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os Pais 

 

Prezados Pais, 

 

O seu filho está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada Um Estudo de 

Caso para Determinar as Contribuições da Utilização do Material Manipulativo 

Barras de Cuisenaire como Mediador do Processo de Desenvolvimento da Numeracia 

de um Aluno Cego. 

 

O nosso principal objetivo é verificar as contribuições do material manipulativo 

adaptado barras de Cuisinaire na aprendizagem matemática de seu filho. 

 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 5 atividades, cada uma com 2 horas de 

duração e acontecerão na APAE, no período contraturno, uma vez por semana, em dia a 

ser combinado. Haverá também a realização de duas entrevistas. Essas atividades serão 

aplicadas pela professora-pesquisadora em conjunto com a professora de apoio. 

 

As atividades serão gravadas (filmagem e áudio) para que a professora-pesquisadora 

possa verificar o desenvolvimento de seu filho com as operações matemáticas de adição 

e subtração com o auxílio das barras de Cuisinaire. Apesar de as atividades serem 

gravadas e filmadas, a identidade de seu filho será preservada, pois o foco da gravação e 

da filmagem será a interação entre ele e a professora-pesquisadora. 

 

A colaboração de seu filho é totalmente voluntária, pois a qualquer momento ele poderá 

desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para a sua 

participação nas atividades de sala de aula. A qualquer momento, vocês também 

poderão retirar o seu consentimento ou interromper a participação de seu filho neste 

estudo. Garantiremos o anonimato da identidade de seu filho, pois as informações que 

ele fornecer não serão associadas com o seu nome em nenhum documento resultante 

dessa pesquisa. 

 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob nossa responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua 

sala de trabalho, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim 

pelo prazo de cinco anos, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão 

consultados por pessoas diretamente envolvidas nesse estudo. 

 

Como as atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da escola 

e aplicadas em período de contraturno, o seu filho não será prejudicado em relação ao 

estudo do conteúdo matemático determinado pela escola. 

 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento desta pesquisa estão relacionados 

com o manuseio do material manipulativo barras de Cuisenaire adaptadas para a 

realização das atividades desenvolvidas em sala de aula. Esses riscos serão minimizados 

por meio da observação e da orientação da professora de apoio, da professora-

pesquisadora e do professor orientador desse projeto de pesquisa para que esse manejo 

seja realizado com segurança. 
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Caso ocorra algum incômodo durante a condução desta pesquisa e o seu filho sentir-se 

cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas neste projeto, as 

mesmas serão paralisadas até o que ele sinta-se à vontade para a sua continuidade. 

 

Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que o seu filho se sinta valorizado e à vontade para se 

expressar, bem como estimulado para participar das atividades propostas. 

 

Essa pesquisa poderá auxiliar o seu filho na aprendizagem de conteúdos matemáticos 

por meio da utilização de uma metodologia diferenciada com o emprego do material 

manipulativo barras de Cuisenaire, que podem tornar as aulas motivadoras e interativas. 

 

Como a professora-pesquisadora e o seu professor orientador providenciarão todos os 

materiais necessários para a realização dessa pesquisa, nem vocês e nem o seu filho 

terão gastos com a realização deste estudo. 

 

Caso o seu filho venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação 

nessa pesquisa, ele tem o direito à assistência integral e à indenização por parte da 

professora-pesquisadora e do professor orientador, no que se refere às complicações 

decorrentes desse estudo. 

 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o endereço para contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Instituto 

de Ciências Exatas e Biológicas, sala 29, CEP: 35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, 

Brasil telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: 

http://www.propp.ufop.br. 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 

Fones: (31) 3559-14455 / e-mail: milton@cead.ufop.br 

 

Para ser preenchido pelos pais do aluno 

 

Eu, _________________________________________________, pai do aluno, autorizo 

o meu filho a participar desta pesquisa. 

 

Eu, _________________________________________________, mãe do aluno, 

autorizo o meu filho a participar desta pesquisa. 

                                             

      ___________________ , ___ de __________ de 2015. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura dos pais dos alunos 

  

mailto:cep@propp.ufop.br
http://www.propp.ufop.br/
mailto:milton@cead.ufop.br
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APÊNDICE III 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a Professora de Apoio 

 

 

Prezada Professora de Apoio, 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada Um Estudo de Caso 

para Determinar as Contribuições da Utilização do Material Manipulativo Barras de 

Cuisenaire como Mediador do Processo de Desenvolvimento da Numeracia de um 

Aluno Cego. 

 

O nosso principal objetivo é verificar as contribuições do material manipulativo 

adaptado barras de Cuisinaire na aprendizagem matemática de seu aluno. 

 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 5 atividades, cada uma com 2 horas de 

duração e acontecerão na APAE, no período contraturno, uma vez por semana, em dia a 

ser combinado. Haverá também a realização de duas entrevistas. Você está sendo 

convidada a aplicar essas atividades em conjunto com a professora-pesquisadora. 

 

As atividades serão gravadas (filmagem e áudio) para que a professora-pesquisadora 

possa verificar o desenvolvimento de seu aluno com as operações matemáticas de 

adição e subtração com o auxílio das barras de Cuisinaire. Apesar de as atividades 

serem gravadas e filmadas, a identidade do aluno será preservada, pois o foco da 

gravação e da filmagem será a interação entre ele e a professora-pesquisadora. 

 

A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento você poderá 

desistir de participar das atividades programadas para esse estudo. Garantiremos o 

anonimato de sua identidade, pois as informações que você fornecer não serão 

associadas com o seu nome em nenhum documento resultante dessa pesquisa.  

 

Informamos que não há riscos ou desconfortos previstos para a sua participação nesse 

projeto, pois você realizará um trabalho colaborativo com a professora-pesquisadora 

para auxiliá-la na aplicação das atividades elaboradas neste projeto com a utilização do 

material adaptado das barras de Cuisenaire. Contudo, caso ocorra algum incômodo ou 

constrangimento durante a realização desta pesquisa colocamo-nos à sua disposição 

para que possamos esclarecê-los e/ou minimizá-los. 

 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob nossa responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua 

sala de trabalho, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim 

pelo prazo de cinco anos, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão 

consultados por pessoas diretamente envolvidas nesse estudo. 

 

Como a professora-pesquisadora e o seu professor orientador providenciarão todos os 

materiais necessários para a realização dessa pesquisa, você não terá gastos com a 

realização deste estudo. 
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Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação nessa 

pesquisa, você tem o direito à assistência integral e à indenização por parte da 

professora-pesquisadora e do professor orientador, no que se refere às complicações 

decorrentes desse estudo. 

 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o endereço para contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Instituto 

de Ciências Exatas e Biológicas, sala 29, CEP: 35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, 

Brasil telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: 

http://www.propp.ufop.br. 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 

Fones: (31) 3559-1445 / e-mail: milton@cead.ufop.br 
 

 

 

Para ser preenchido pela professora de apoio 

 

 

Eu, _________________________________________________, autorizo meu aluno a 

participar desta pesquisa. 

 

 

                                                      ___________________ , ___ de __________ de 2014. 

 

 

_____________________________ 

Assinatura da professora de apoio 

 

 

  

mailto:cep@propp.ufop.br
http://www.propp.ufop.br/
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APÊNDICE IV 

ATIVIDADE 1 - ROTEIRO PARA ENTREVISTA I 

 

 

1. Como é para você a experiência de ir para a escola? 

2. O que você mais gosta de fazer na escola? 

3. Quais são as atividades que você mais gosta na sala de aula? Explique. 

4. Você gosta das aulas de matemática? O que mais gosta nessas aulas? 

5. Como você reconhece as palavras? Explique como as palavras são importantes 

para a sua vida. 

6. Como você reconhece os números? Explique como os números são importantes 

na sua vida? 

7. Você acha que aprende matemática brincando? Como? 

8. Quais são os tipos de brinquedos que você gosta de brincar? Você acha que pode 

aprender matemática com esses brinquedos? Como? 

9. A sua professora utiliza ou já utilizou com você algum material para ensinar 

matemática? 

10. Quais são esses materiais? Você pode me contar como são esses materiais? 

11. O que você achou de aprender matemática com a utilização desses materiais? 

12. Você acha que esses materiais que a professora utilizou auxiliou você a aprender 

o conteúdo ensinado de maneira mais fácil? 

13. Como você acha que a professora pode ensinar matemática para você? Dê 

algumas sugestões para a sua professora ajudar você a aprender esses conteúdos. 

14. Como você acha que as coisas que você está aprendendo na escola podem ajudar 

você em sua vida fora da escola? 
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APÊNDICE V 

ATIVIDADE 9 - ROTEIRO PARA ENTREVISTA II 

 

 

1. Explique como foi sua experiência com o material de Cuisenaire? 

2. Explique como a sua professora pode ajudar você a aprender matemática 

com as barras de Cuisenaire. 

3. Você acha que a utilização desse material foi “legal” para ajudá-lo na 

aprendizagem de conteúdos matemáticos? 

4. Qual atividade você achou mais interessante? 

5. Você acha que a utilização dos materiais manipulativos é importante para 

auxiliá-lo no aprendizado dos conteúdos matemáticos? 

6. O que você achou mais difícil na utilização das barras de Cuisenaire? 

7. O que você achou mais fácil na utilização das barras de Cuisinaire? 

8. Você gostaria que a sua professora continuasse a utilizar as barras de 

Cuisenaire nas aulas de matemática? 

9. Você acha que teve tempo suficiente para trabalhar com as barras de 

Cuisenaire para a realização das atividades de matemática? 

10. Como você ensinaria os seus pais a trabalharem com as barras de Cuisenaire 

para aprender matemática? 

11. Como você ensinaria os seus colegas de turma a trabalharem com as barras 

de Cuisinaire para a aprendizagem de matemática? 

12. O que você tem a dizer sobre este período que passamos juntos para a 

realização das atividades? 
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APÊNDICE VI 

Roteiro para a Elaboração do Diário de Campo 

 

 

1 – Verificação e anotação das maiores dificuldades do participante do estudo 

relacionadas com a utilização do material manipulativo barras de Cuisenaire. 

 

2 – Observação do participante na resolução das atividades propostas para o registro 

documental. 

 

3 – Levantamento e anotação das possíveis dificuldades do participante com relação ao 

ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos na resolução das atividades proposta 

no registro documental. 

 

4 – Levantamento, anotação e observação das principais dificuldades do participante 

desse estudo que estão relacionadas à problemática da pesquisa. 

 

8 – Observação quanto à aceitação da utilização do material manipulativo barras de 

Cuisenaire como contribuição para o ensino e a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos. 

 

9 – Anotar as contribuições das barras de Cuisinaire para o ensino e aprendizagem de 

conteúdos matemáticos para o participante desse estudo. 

 

10 – Observar como o participante utiliza as barras de Cuisinaire para associá-las com o 

conteúdo matemático a ser estudado. 
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APÊNDICE VII 

ATIVIDADES DO REGISTRO DOCUMENTAL 

 

Atividade 1: Atividade de exploração do material de Cuisenaire adaptado  

 

Objetivo: Apresentar o material de Cuisenaire para o aluno  

 

Procedimentos: Ao aluno será apresentado o material de Cuisenaire e decorrerá uma 

livre exploração seguida de um direcionamento e abordagem superficial dos conteúdos 

que serão trabalhados a fim de que se faça uma sondagem do nível de conhecimento que 

o aluno detém acerca dos conteúdos a serem trabalhados posteriormente. 

 

Tempo de duração: 2 horas 
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Atividade 2: Trabalhando com Números 

 

Objetivo: Atribuir significação numérica a cada uma das barras do material 

manipulativo de Cuisenaire. 

 

Apropriação dos conceitos relacionados com número e ordem. 

 

Procedimentos 

Pegue uma barrinha de cada tamanho e coloque-as em ordem crescente, depois 

responda: 

Quantas barrinhas lisas equivalem a cada uma das outras barrinhas?  

 

Tempo de duração: 1 hora e 30 minutos 

Figura 27: Significação numérica das Barras de Cuisenaire 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Atividade 3: Associando Quantidades 

 

Objetivo: Verificar a associação das quantidades das barras lisas que equivalem a cada 

uma das outras barras e relacioná-las entre si. Repetir o procedimento para todas as 

barras. Por exemplo, compreender que duas barras que representam o número cinco 

equivalem ao mesmo tamanho de uma barra que representa o número 10. 

 

Apropriação dos conceitos de quantidade e capacidade. 

 

Procedimentos: 

Pedir ao aluno que forme um “trem” com as barras de tamanho 10, por exemplo, e 

depois pedir a ele que relacione quais das outras barrinhas conseguem preencher o 

tamanho de cada vagão do trem sem que falte ou sobre alguma parte. Repetir este 

procedimento com as barras de tamanho 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. 

 

Tempo de duração: 2 horas. 

Figura 28: Associação de quantidades relacionadas com as Barras de Cuisenaire 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

  



200 

 

Atividade 4: Trabalhando com o Conceito de Adição 

 

Objetivo: Trabalhar com o aluno as noções de adição. 

 

Apropriação dos conceitos de: adição. 

 

Procedimento: 

A pesquisadora montará várias sequências com as Barras de Cuisenaire e pedirá ao 

aluno que faça as operações de adição para verificar a quantidade correspondente as 

somas dadas. A quantidade correspondente à solução da adição será, também, o 

tamanho do comprimento do “trenzinho” formado. 

Tempo de duração: 2 horas. 

Figura 29: Operação de adição utilizando o material de Cuisenaire 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

 

Figura 30: Sequências de material de Cuisenaire 

 
                                          Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Atividade 5: Trabalhando com o Conceito de Subtração 

 

Objetivo: Trabalhar com o aluno as noções de subtração. 

 

Apropriação dos conceitos de subtração. 

 

Procedimento: 

Nesta etapa a pesquisadora irá propor atividades de subtração onde será proposta ao 

aluno a resolução de sequência onde ele deverá tirar quantidades, realizando, dessa 

forma, operações de subtração. Após iremos direcionar a atividade para a compreensão 

do algoritmo da subtração e as correspondências existentes entre as barras e os números. 

A figura 7 mostra a operação de subtração com o auxílio das barras do material de 

Cuisenaire. 

 

Tempo de duração: 2 horas. 

 

 

Figura 31: Operação de subtração com o auxílio do material de Cuisenaire 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

 

 

 

 



202 

 

Atividade 6: Trabalhando com a adição e a subtração em um mesmo problema 

 

 

Objetivo: Verificar a apropriação dos conceitos de subtração e de adição com a 

utilização das barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire. 

 

Apropriação dos conceitos relacionados com adição e subtração. 

 

Procedimentos 

Resolver as atividades de adição e subtração em um mesmo problema com o auxílio das 

barras adaptadas do material manipulativo das Barras de Cuisenaire. 

 

Tempo de duração: 1 hora e 30 minutos 
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Atividade 7: Revisar os conceitos abordados anteriormente 

 

Objetivo: exploração final e a análise das percepções do participante deste estudo com 

relação às barras adaptadas do material manipulativo de Cuisenaire. 

 

Apropriação dos conceitos relacionados com as atividades vistas anteriormente, tais 

como adição e subtração. 

 

Procedimentos: Exploração do material e discussão sobre os encontros anteriores, 

como, por exemplo, a definição de sequência crescente e decrescente com a utilização 

dessas barras para representar os números de 1 até 10 por meio de adições e subtrações, 

bem como verificar as correspondências entre as texturas das barras adaptadas do 

material manipulativo de Cuisinaire com os números. 

 

Tempo de duração: 1 hora e 30 minutos 
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APÊNDICE VIII 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ESCOLA 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Autorizo os Professores Marianna Florentina Lima Alves de Oliveira Drummond 

(Orientanda) e Milton Rosa (Orientador) do Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da UFOP a realizarem a pesquisa intitulada “Um estudo de caso para 

determinar as contribuições da utilização do material manipulativo Barras de Cuisenaire 

como mediador do processo de desenvolvimento da numeracia de um aluno cego” com 

o aluno __________________________ do segundo ano do Ensino Fundamental I, de 

acordo com as tarefas previstas no projeto de pesquisa. 

 

 

Divino, Minas Gerais, _______de _______ de 2014. 

 

______________________________________ 

 

Diretor(a) da Escola  
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APÊNDICE IX 

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS DO ALUNO 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, autorizo 

meu filho ______________________________________________________ a 

participar desta pesquisa. 

 

 

 

Divino, ___ de ___________________ de 2014 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura dos responsáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


