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RESUMO 
 

O tema inclusão vem a cada dia que passa sendo estudado, debatido seguido de 
reflexões nos espaços escolares. Pensar em escola inclusiva é também buscar 
metodologias de ensino que favoreçam a todos os alunos, desde aqueles que 
aprendem com facilidade até aqueles que têm muita dificuldade. Os materiais 
manipuláveis podem ser um caminho para além do processo de integração, mas que 
favorece a inclusão. A exemplo, tem-se o geoplano, que mesmo sendo um material 
elaborado a priori para alunos que enxergam, o estudo apresenta uma discussão 
acerca da              educação inclusiva e de que maneira a formação do professor e a utilização 
de metodologias, como os materiais manipuláveis, contribuem para essa inclusão. 
Discutir essa temática direcionada para o Ensino de Matemática, com a inclusão do 
aluno cego no ambiente escolar, é um grande avanço no que diz respeito ao 
cumprimento das leis vigentes sobre a inclusão. Diante dessa realidade, essa 
monografia buscou investigar e refletir sobre como confeccionar um  geoplano que 
possa ser manipulado por alunos videntes, cegos e de baixa visão, discutindo também 
as concepções de cegueira e baixa visão. É um trabalho de cunho bibliográfico com a 
possibilidade de ampliar esses estudos em uma possível especialização, 
possibilitando repensar o ensino de matemática de forma inclusiva. 
 

Palavras–chave: Ensino de Matemática. Inclusão. Material Manipulável. LEM. Aluno 

cego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The topic of inclusion is studied every day, debated followed by reflections in school 
spaces. Thinking about inclusive school is also to seek teaching methodologies that 
favor all students, from those who learn easily to those who have a lot of difficulty. 
Handleable Materials can be a way beyond the integration process, but one that favors 
inclusion. For example, there is the geoplan, which even though it is a material 
prepared a priori for students who can see, the study presents a discussion about 
inclusive education and how teacher training and the use of methodologies, such as 
manipulative materials, contribute to this inclusion. Discussing this theme directed to 
the Teaching of Mathematics, with the inclusion of blind students in the school 
environment, is a great advance in terms of compliance with current laws on inclusion. 
Given this reality, this monograph sought to investigate and reflect on how to build a 
geoplane that can be manipulated by sighted, blind and low vision students, also 
discussing the concepts of blindness and low vision. It is a bibliographic work with the 
possibility of expanding these studies into a possible specialization, making it possible 
to rethink the teaching of mathematics in an inclusive way. 
 
Key word: Mathematics Teaching. Inclusion. Handleable Material. LEM. Blind student. 
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  INTRODUÇÃO 

 

 

O Geoplano é um material manipulável visual. Neste, o aluno consegue 

representar várias figuras geométricas, além de poder identificar vários pontos no 

plano cartesiano. Utilizar esse recurso em sala é dar possibilidade do aluno “enxergar” 

os conceitos estudados de forma menos abstrata. Esse manipulável, pode ser 

utilizado desde o ensino fundamental até o ensino superior, nos cursos de 

Licenciaturas em Matemática. É um material que favorece a socialização e a 

integração dos alunos. 

Mesmo sendo um recurso fantástico, e muito visual, traz à tona uma reflexão 

pertinente a respeito dos alunos cegos: como utilizar esse material com os alunos que 

são cegos?  Seria esse um material inclusivo ou apenas que promove a integração? 

A partir dessas indagações, observa-se a necessidade do professor de 

matemática ampliar cada vez mais sua leitura sobre o processo de inclusão 

distinguindo de integração e segregação, haja vista que muitas escolas estão 

promovendo muito mais um processo de socialização e integração do que inclusão.  

A Declaração de Salamanca1 foi um passo imprescindível para se repensar a 

inclusão no espaço escolar. De imediato veio a possibilidade de proporcionar acesso 

para pessoa com deficiência - PcD, nas escolas públicas e particulares. As legislações 

vigentes reforçam ainda mais esse acesso, porém uma escola inclusiva vai além 

dessa oferta de ensino. 

A matemática ainda é uma disciplina ministrada com um ritmo visual 

significativo, geralmente o docente dessa área, faz bastante uso do quadro. 

Atualmente os professores vêm buscando outros recursos para aprimorar suas 

práticas pedagógica, dentre estes o uso de softwares e também de materiais 

manipuláveis. 

O professor que têm em sua sala de aula um aluno cego, precisa utilizar a 

escrita braille e materiais didáticos que o aluno possa tatiar e proporcionar a inclusão.  

Dessa forma, o aluno que é cego pode sim utilizar o Geoplano nas aulas de 

                                            
1 Documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca, na 
Espanha, em 1994, com o objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de 
políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social. Acesso em: 
https://www.educabrasil.com.br/declaracao-de-salamanca/ 
 
 

https://www.educabrasil.com.br/declaracao-de-salamanca/
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matemática, uma vez que seu professor adeque esse material às suas necessidades, 

onde esse recurso deixa de ser um mero instrumento de integração e passa a ser de 

inclusão.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo fazer uma discussão acerca da 

educação inclusiva e de que maneira a formação do professor e a utilização de 

metodologias, como os materiais manipuláveis, contribuem para essa inclusão. E, 

também, possibilitar o pensar e a reestruturação do Geoplano para os alunos cegos. 

Para isso foi realizada uma pesquisa exploratória, através de um estudo bibliográfico 

e da análise da legislação sobre o tema. Infelizmente, devido ao cenário pandêmico, 

não foi possível realizar uma pesquisa de campo.      

O presente trabalho possui seis capítulos, organizados da seguinte forma: o 

primeiro capítulo irá apresentar um breve relato sobre a minha trajetória acadêmica e 

como se deu a escolha do tema.  O segundo capítulo apresentará uma discussão 

acerca dos materiais manipuláveis, a importância do Laboratório de Ensino de 

Matemática nas escolas, o que aborda a teoria de Piaget no que diz respeito à 

aprendizagem e dos benefícios de utilizar materiais didáticos em sala de aula, além 

de sugerir a sua utilização nos Cursos Superiores de Licenciatura em Matemática. 

O terceiro capítulo irá discutir sobre o Geoplano: o que é, os tipos, citando e   

sugerindo alguns conteúdos que podem ser explorados. O quarto capítulo abordará 

uma importante discussão sobre o processo de inclusão, distinguindo as diferenças 

de: exclusão, segregação, integração e inclusão, perpassando pelo processo histórico 

e o que tange a legislação vigente. Esse capítulo, ainda, apresentará uma abordagem 

sobre o aluno cego e sua aprendizagem, discutindo os conceitos de cegueira e baixa 

visão, abordando também o braille. O quinto capítulo discutirá uma proposta 

metodológica tendo em vista a confecção de um Goeplano adaptável para o aluno 

cego e de baixa visão, podendo ser utilizado por este e por alunos videntes dentro de 

uma perspectiva inclusiva. 

E por fim, o trabalho apresentará as considerações finais, mediante as 

análises e reflexões discutidas. 
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1 DESPERTAR PARA MATERIAIS MANIPULÁVEIS 

 

 

Com o projeto de lei nº 3.775, de 2008, foram criados os Institutos Federais, 

que passaram a ofertar ensino superior com Licenciaturas em diversas áreas. Em 

2012, ingressei no curso de Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA) campus Valença, e quando cursava 

o quarto semestre, fui aprovado na seleção interna do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência  – PIBID  financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.  – CAPES. 

O ingresso na licenciatura aliado à vivência do PIBID, despertou o desejo em 

pesquisar metodologias que contribuíssem para melhorar o aprendizado do aluno da 

Educação Básica no campo do Ensino da Matemática.  

O processo inicial ocorreu ainda no período de observação como bolsista do 

PIBID, junto aos meus colegas, Daisy Carmen, Diego Santiago, José Henrique e 

Pérola Sousa. A observação consistia em assistir às aulas da professora Supervisora 

Cíntia Karla, que ministrava para os alunos do 1° ano do Curso Integrado de 

Informática no IFBA campus Valença. 

Nessa ocasião a professora lecionava o conteúdo função afim, e durante as 

aulas, os bolsistas interagiam com os alunos sempre que possível, dialogando e 

ajudando nas suas atividades em classe. Esse era um mecanismo para conseguir 

detectar as suas dificuldades na aprendizagem do conteúdo. Deve-se salientar que 

ao final de cada observação, realizávamos reuniões com a supervisora para dialogar 

sobre nossas impressões acerca do aprendizado desse alunado. 

 Com as observações, foi possível notar que os alunos apresentavam 

dificuldades para marcar e localizar os pontos no plano cartesiano. Com isso, 

decidimos realizar algumas pesquisas à procura de um recurso didático que pudesse 

facilitar possíveis intervenções futuras, logo na semana seguinte ouve uma avaliação 

onde os discentes na sua maioria não obtiveram bons resultados.  

Dentro desta realidade, ficou o desafio de buscarmos um material manipulável 

que pudesse auxiliar na compreensão do conteúdo estudado. Assim, conhecemos 
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teoricamente o Geoplano e passamos a estudar o mesmo. Foi a partir desse momento 

que despertou em mim o interesse em pesquisar e aprofundar os estudos sobre 

Materiais Manipuláveis. 

A ideia do Geoplano foi bem aceita pela supervisora, contudo, tivemos um   

impasse; no LEM – Laboratório de Ensino de Matemática da instituição não tinha os 

tabuleiros do Geoplano para fazermos a intervenção. Logo pensei em confeccionar os 

tabuleiros, mas não tinha recurso para essa demanda, mesmo assim não deixamos 

de fazer.  

Com recursos próprios e de baixo custo foram confeccionados seis tabuleiros 

para utilizarmos na intervenção.  Assim, o material desenvolvido foi aplicado na turma, 

que foi dividida em grupos. Essa dinâmica possibilitou uma maior socialização entre 

os alunos, que passaram a trocar informações, diagnosticar erros e acertos, e 

despertar curiosidades tanto nos alunos quanto em nós bolsistas do PIBID.  

Uma das metas do PIBID era que os bolsistas realizassem publicações em 

eventos de Matemática, assim, toda vivência realizada nas intervenções deveria ser 

publicada por meio de artigos, relatos de experiências, pôster etc.  Foi o que 

aconteceu, após a intervenção descrita acima, no Encontro Estadual de Bolsistas do 

PIBID, realizado na capital do estado. Fiz minha primeira publicação na modalidade 

pôster, com o Título O Geoplano como Ferramenta de Aprendizagem Significativa. 

 

Figura 1 – Publicação no Seminário do PIBID 
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Fonte: Acervo pessoal 

                         

Após esse processo, continuei a pesquisar Materiais Manipuláveis, com foco 

ainda no Geoplano, contudo, sob a supervisão do professor Wilson José. Passamos 

a confeccionar novos tabuleiros, só que sem os pontos fixos (no tabuleiro anterior, 

eram marcados com pregos os pontos fixos), pois era notável que os alunos já haviam 

memorizado os pontos.  

 

Figura 2 - Confecção do Geoplano 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

A ideia de utilizar o Geoplano passou a ganhar visibilidade dentro do Instituto 

e fora deste ambiente, alguns estudantes do curso de Licenciatura em Matemática 

que estavam em fase de conclusão ou que já haviam concluído, passaram a utilizar o 

material em suas aulas, difundindo essa ideia nas redes Estaduais e Municipais da 

rede Pública da cidade de Valença-Ba.    

Esse material manipulável foi aplicado no programa Novo Mais Educação. 

Como mediador de Letramento Matemático da Escola Municipal da Baixa Alegre, 

pude explorar com os alunos o plano cartesiano, e notei que esse recurso fez os 

alunos visualizarem melhor a localização dos pontos. Nesse processo, o comentário 

de uma aluna sobre a colega que apresentava muita dificuldade de localizar os pontos 

chamou-me atenção, a expressão: “você está cega, que não consegue ver os 
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pontos?” Fez-me pensar: E os alunos que são cegos? Como seria esse processo de 

aprendizagem matemática? 

 

Figura 3 - Confecção do Geoplano 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Nesse mesmo período, uma amiga, professora de Matemática, passou para 

a segunda etapa no concurso da Prefeitura Municipal de Cairú, a mesma deveria 

ministrar uma aula de matemática sobre o tema geral inclusão. Dialogando com esta, 

veio a ideia de confeccionar um tabuleiro que pudesse além de fazer o processo de 

inclusão, possibilitar que os alunos cegos o manipulassem.  E assim foi feito.   

Como não tinha muito conhecimento sobre alunos cegos e o braille, após a 

confecção e aplicação pela professora, busquei estudar ainda mais esse material.  

Lembrei que na cidade de Valença existe um profissional que trabalha em uma sala 

multifuncional na Escola Municipal Padre José de Souza e levei o tabuleiro para que 

ele o avaliasse. 

 Para minha surpresa o mesmo foi condenado, pois não atendia em nada as 

necessidades de um estudante cego. Depois disso, veio o grande desafio que foi 

melhorar esse tabuleiro, adequando-o para esse público.   
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2 O LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA E OS MATERIAIS 

MANIPULÁVEIS. 

 

 

2.1 CONCEITUANDO MATERIAIS DIDÁTICOS MANIPULÁVEIS  

 

 

Ensinar matemática nos tempos atuais é uma tarefa desafiadora, haja vista 

que: é uma disciplina onde muitos alunos apresentam uma certa dificuldade, 

acreditando ser muito difícil aprender. Dessa forma, os professores são desafiados a 

conquistar seus alunos no processo de aprendizagem, pensando em novas 

metodologias de ensino que não se limite apenas ao quadro, que saia da sala de aula 

e que possibilite ao aluno novas experimentações. 

A utilização de Materiais Didáticos manipuláveis (MD) em sala de aula ou nos 

Laboratórios de Ensino de Matemática (LEM), é uma alternativa para aprimorar o 

processo de ensino e aprendizagem por ser um recurso que pode dinamizar as aulas 

e levar os alunos a observarem a matemática de forma mais concreta.  Mas o que 

seria esse MD? Como surgiu essa ideia? 

Nacarado apresenta uma versão de Reyes (1971, apud MATOS e 

SERRAZINA, 1996, p.193) sobre materiais manipuláveis como: “objectos ou coisas 

que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais 

que têm aplicação no dia-a-dia ou podem ser objectos que são usados para 

representar uma idéia”. Nesse processo de tocar e manipular pode ocorrer de forma 

mais concreta a aprendizagem matemática. 

 A história da matemática traz uma importante contribuição acerca do 

surgimento dos materiais manipuláveis. Aranha, (2005) apresenta que a ideia de 

materiais manipuláveis surge do processo de contagem, da necessidade do homem 

em fazer registros, a exemplo: para ter a ideia de quantificar animais que tinham em 

seu cercado, o homem passou a utilizar representações das quantidades por meio de 

riscos em paredes, ossos ou por agrupamento de pedras, gravetos entre outros 

recursos.  Nesse processo ainda rupestre surgem os primeiros vestígios de materiais 

manipuláveis, que com o passar dos anos e da estruturação das ciências matemática 

foi tomando corpo. 
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Como defende Camacho (2012, p. 24) “[...] foi através da contagem e da 

manipulação de objetos, que se começou a criar regras, padrões e teorias, ampliando 

o conceito dos números e surgindo diversos materiais que auxiliam todo o estudo 

subjacente à Matemática”. 

Os MD tiveram muito destaque no período da Escola Nova2, onde acreditava 

-se que o aluno aprendia fazendo. Porém a interpretação errada ao uso do MD, fez 

com que esses materiais fossem explorados de forma inadequada, o manipular sem 

a percepção dos conceitos matemáticos, um momento lúdico pelo lúdico, sem 

significado para o aluno. 

 

O professor agiria como um estimulador e orientador da aprendizagem cuja 
iniciativa principal caberia aos próprios alunos. Tal aprendizagem seria uma 
decorrência espontânea do ambiente estimulante e da relação viva que se 
estabeleceria entre os alunos e entre estes e o professor. Para tanto, cada 
professor teria de trabalhar com pequenos grupos de alunos, sem o que a 
relação inter-pessoal, essência da atividade educativa, ficaria dificultada; e 
num ambiente estimulante, portanto, dotado de materiais didático ricos, 
biblioteca de classe etc. (SAVIANE, 2012, p. 9) 

 
 

A escola nova foi um passo importante para repensar como fazer o uso dos 

MD em sala de aula, levando o aluno a desenvolver seu raciocínio lógico e motivando 

os mesmos no processo de assimilação de conceitos de forma mais concreta e a fazer 

novas descobertas.  Vale salientar ainda, que fazer uso de um MD não pode se limitar 

ao professor pensar apenas em aulas mais dinâmicas ou lúdicas, mas sim, a levar o 

aluno a compreender alguns conceitos de matemática por meio da manipulação. 

 

[...] convém termos sempre em mente que a realização em si de atividades 
manipulativas ou visuais não garante a aprendizagem. Para que esta 
efetivamente aconteça, faz-se necessária também a atividade mental, por 
parte do aluno. E o MD pode ser um excelente catalisador para o aluno 
construir seu saber matemático. (LORENZATO, 2006, p. 21) 

 

Lorenzato leva o professor de matemática a refletir que se o MD não for 

planejado levando em consideração o raciocínio abstrato do aluno, pouca interferência 

ou nenhuma terá no processo de aprendizagem. Dessa forma o planejamento prévio 

é um caminho a ser percorrido nesse processo. 

                                            
2 A Escola Nova, também chamada de Escola Ativa ou Escola Progressiva, foi um movimento de 
renovação do ensino, que surgiu no fim do século XIX e ganhou força na primeira metade do século 
XX. https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Nova. Acesso em 17/05/2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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2.2 AS CONTRIBUIÇÕES DO LEM NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

 

Pensar em utilizar MD é refletir também acerca de implementação dos LEM.  

Quando se fala em laboratório, há de se imaginar um espaço que é utilizado para 

manipular, analisar e experimentar algo, ou seja, realizar estudo prático de um 

determinado conteúdo. Dessa forma, ao falar do Laboratório de Ensino de 

Matemática, reporta-se a um dos espaços escolares de suma importância, porque é 

onde professores e alunos vivenciam e utilizam materiais manipuláveis e diversos 

outros recursos pedagógicos no ensino e aprendizagem.    

O laboratório aproxima o aluno de vivências matemáticas mais concretas, pois 

a manipulação de determinados objeto proporciona aos mesmo alguns 

questionamentos sobre a real aplicação da matemática, e por sua vez, o professor 

pode fazer aplicações práticas e trazer o aluno para real compreensão do conteúdo 

matemático. 

 A unidade escolar que tem um laboratório de matemática e um profissional 

“bem qualificado”, tende a contribuir significativamente para o aprendizado do seu 

alunado. 

Lorenzato (2006) defende a ideia de que se o professor for fazer uso de um 

MD em suas aulas ele precisa saber manipular o mesmo.  Além disso é imprescindível 

que este tenha o domínio do conteúdo a ser trabalhado com este recurso, fazendo 

uma prévia manipulação antes da aula, isso porque, quando em sala ou no laboratório, 

vários questionamentos poderão surgir por parte do aluno, e se o professor não souber 

respondê-los e manipular de forma correta esses materiais, pouco ou nenhum 

significado terá essa vivência, podendo até prejudicar a aprendizagem desse aluno.   

A formação continua do professor é um aspecto muito relevante que a gestão 

e os órgãos educacionais deveriam proporcionar ao mesmo para planejar aulas mais 

dinâmicas e significativas.  

 

O LEM exige do professor uma boa formação. 
É nossa obrigação está bem preparado para proporcionar a aprendizagem 
da matemática àqueles que nos sãos confiados. Além disso, qual é o método 
de ensino que não exige do professor uma boa formação matemática e 
didático pedagógica? Na verdade, com professor despreparado, nenhum 
método produz aprendizagem significativa. (LORENZATO, 2012, p.12) 
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Quando se investe na qualificação do corpo docente a tendência é que as 

aulas desse profissional sejam mais criativas e agradáveis despertando no aluno, 

possivelmente, um maior entendimento do conteúdo trabalhado. Assim, é 

imprescindível que no curso de Licenciatura em Matemática, os estudantes vivenciem 

práticas no LEM, ministrando aulas nesse espaço por meio dos estágios, seminários 

e oficinas que podem ser solicitados em algumas disciplinas do curso ou nos eventos 

acadêmicos.  

É de fundamental importância que os cursos de Licenciatura em Matemática 

tenham em suas grades disciplinas que proporcionem momentos para estudar os 

recursos do LEM, além de investir em pesquisas que envolvam as publicações no 

campo do ensino de matemática, divulgando esses estudos em meios científicos e 

fortalecendo a proposta de uso dos materiais manipuláveis. 

Para se montar um laboratório de ensino de matemática o custo é muito alto. 

Pensar nessa possibilidade quando se fala em esfera estadual e municipal é mais 

complexo ainda, principalmente na segunda esfera mencionada, onde, a depender do 

município, o professor mal tem uma mesa e cadeira para apoiar seu material didático.  

Segundo Lorenzato (2012), o “LEM é caro, exige materiais que a escola não dá ao 

professor e raríssimas escolas possuem um LEM”.  

 Lecionar em uma escola que não possui o LEM, pode ser uma oportunidade 

para construí-lo com a participação dos alunos, podendo fazer uso de sucatas locais. 

Um grande desafio para o professor de matemática, onde junto com seus alunos, 

poderá confeccionar materiais de baixo custo e que possa ser utilizado nas aulas de 

matemática.                                                                                                                                                        

 Nem sempre será possível confeccionar um material manipulável para 

trabalhar determinado conteúdo, até porque isso requer muito tempo, pesquisa e 

investimento financeiro. Para além disso, existem conteúdos matemáticos que a 

melhor forma de ensinar ainda é utilizando a lousa (aula expositiva e dialogada), e 

essa prática não pode ser considerado um pecado, ainda que você seja um defensor 

dos MD pois, mesmo quando o professor utiliza os concretos em sala, ele irá em algum 

momento explicar o conteúdo e o material servirá como subsídio para essa 

explanação. Mas, seguramente o laboratório de ensino de matemática nos 

disponibiliza diversas alternativas para quando for necessário utilizá-lo.  

Por meio dos concretos a serem explorados no LEM os professores têm 

também a possibilidade de analisar e discutir a linguagem matemática muito presente 
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nos livros didáticos ou paradidáticos e ainda pouco utilizado pelo professor nas aulas 

expositivas. Conceitos como paralelos, congruentes, transversal, simetria, ortogonal, 

eixo são alguns exemplos. Quando os professores em suas aulas utilizam essa 

linguagem, demostrando essas termologias nas aplicações dos manipuláveis o aluno 

passa a compreender melhor tais conceitos e na hora de resolver as atividades 

propostas, essas dificuldades podem ser bem menores. Note que muitas vezes nas 

aulas de matemática o aluno pergunta: Essa conta é de mais ou de menos? Na 

verdade, o que ele quer saber é se aplica adição ou subtração. Então, ao invés do 

professor responder ‘de mais’, seria viável ele falar ‘aplica-se a adição’.  E cobrar do 

aluno que utilize essa linguagem também. 

Vale ressaltar, que fazer uso dos MD é muito mais trabalhoso que planejar 

uma aula expositiva, dialogada. O primeiro desafio são as salas muito lotadas, com 

turmas de 40 alunos, para além disso, muitas vezes as salas não oferecem se quer 

cadeira para os alunos, tem pouca ou nenhuma ventilação ou claridade o que dificulta 

ou inviabiliza o uso e confecção desses materiais.  

Outro fator que dificulta esse trabalho é a falta de materiais, tais como: régua, 

compasso, tesoura, esquadro, cola, entre outros. Muitas vezes é o professor quem os 

custeia, com recursos próprios.  

 

É mais dificil lecionar utilizando o LEM. 
[...] podemos dizer que o LEM exige do professor uma conduta diferente da 
exigida pela aula tradicional; se a dificuldade for referente ao fato de que os 
alunos, influenciados pelo LEM, passam a fazer perguntas difíces ou fora do 
planejamento da aula, então, realmente, usar o LEM pode ser mais difícil para 
parte dos professores. LORENZATO, 2012, p.14) 

 

É comum ainda, que alguns docentes ultrapassem sua carga horária de 

trabalho para confecção de materiais didáticos, sendo sobrecarregado nesse 

processo de conhecimento.  A consequência é que muitos profissionais desistem de 

trabalhar com materiais manipuláveis ou fazem pouco uso dos mesmos.  

Para algumas turmas, pode ser que o uso desses materiais seja inadequado, 

haja vista a indisciplina e a violência da turma. A depender do nível de violência um 

MD pode se transformar em instrumento de agressão, podendo causar uma tragédia.  

Dessa forma, o professor precisa conhecer bem sua turma e analisar se é possível ou 

não utilizar esse recurso em suas aulas. Outro fator importante a destacar é que 

existem alguns alunos que chegam à escola com uma defasagem muito grande no 
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que diz respeito aos conteúdos de matemática, muitas vezes não dominam se quer 

as quatro operações. Essa realidade acontece tanto no ensino fundamental quanto no 

ensino médio sendo o material concreto um recurso que muito pode contribuir no 

nivelamento desses alunos, desde que possa reforça ou até mesmo ensinar os 

conteúdos defasados. 

O trabalho em grupo é um dos inúmeros benefícios desse processo, pois, 

nessa socialização, os alunos que mais dominam o conteúdo podem ensinar àqueles 

que menos dominam. Porém, o professor precisa ter cuidado para que não ocorra o 

contrário, onde os alunos com maior domínio do conteúdo monopolizam o material, 

fazendo assim um processo de exclusão.  Nessa perspectiva, é preciso planejar bem 

as intervenções. 

 

 

2.3 AS CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DE PIAGET ACERCA DOS MD 

 

 

Um outro fator que pode contribuir na utilização do MD nas aulas de 

matemática é o professor compreender como o aluno aprende. Paulo Freire em seu 

livro Pedagogia da Autonomia (1996) fala que: “ensinar exige respeito aos saberes 

dos educandos”. Mesmo o aluno tendo defasagem de alguns conceitos matemáticos, 

ele não é uma tábula rasa, como defendia a teoria do Empirismo3, ele tem 

conhecimento, ocorre que, por algum motivo, ele deixou de pisar em algum ou alguns 

degraus desse conhecimento e por isso, é sempre bom o professor ao iniciar um 

determinado conteúdo, sondar os conhecimentos prévios do seu público alvo. 

Dentro da teoria construtivista de Piaget, o ambiente, os objetos, o que 

acontece ao redor do indivíduo vai contribuir para o processo de aprendizagem. A 

experiência desse indivíduo com um determinado material manipulável vai ocorrer de 

forma muito significativa através de sua ação e interação com esse objeto.  

Esse aluno, mesmo que não conheça o material manipulável, já possui algum 

conhecimento sobre o mesmo. La Taille (1992) apresenta dentro dos estudos de 

                                            
3 O termo empirismo tem origem na palavra grega empeiria, que quer dizer experiência. Como o próprio 
nome sugere, essa corrente filosófica valoriza o conhecimento que advém da prática. Dessa forma, a 
teoria defende que os sujeitos desenvolvem seu aprendizado a partir dos sentimentos, impressões, 
percepções.  https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/filosofia/empirismo. Acesso em 17/05/2021. 
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Piaget que quando  um determinado indivíduo  encontra-se em estado de equilíbrio, 

ao ter contato com o material manipulável ao tocá-lo, experimentá-lo, socializar seus 

pensamentos a cerca desse objeto, passa a assimilar novos conhecimentos, entrando 

em estado de desequilíbrio, e aos poucos esse conhecimento adquirido vai 

acomodando, transformando os conhecimentos que ele já tinha em um novo conceito 

e assim volta ao seu estado de equilíbrio. É nessa perspectiva que ele vai aprendendo.   

 

Para Piaget, essa “marcha para o equilíbrio tem bases biológicas no sentido 
de que é próprio de todo sistema vivo procurar o equilíbrio lhe permite a 
adaptação; e também no sentido de que existem processos de autorregularão 
que garante a conquista desse equilíbrio. Nesse processo de 
desenvolvimento, são essenciais as ações do sujeito sobre os objetos, já que 
é sobre os últimos que se vão construir conhecimentos, e que é por meio de 
uma tomada de consciência da organização das primeiras (abstração 
reflexiva) que novas estruturas mentais vão sendo construídas. (LA TAILLE, 
2019, p.18) 
 

Uma revisão e levantamento dos conhecimentos prévios, antes da aula se faz 

necessário, haja vista que além de diagnosticar o que o aluno já tem acomodado é 

um meio também para pesquisar quais são os melhores recursos didáticos que podem 

ser utilizados nos experimentos com os materiais manipuláveis.  

 

A atenção de Ausubel está constantemente voltada para a aprendizagem, tal 
como ela ocorre na sala de aula, no dia-a-dia da grande maioria das escolas. 
Para ele, o fator isolado que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o 
aluno já sabe e (cabe ao professor identificar isso e ensilar de acordo) Novas 
ideias e informações podem ser aprendidas e retidas, na medida em que 
conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e 
disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem, dessa forma, 
como ponto de ancoragem as novas ideias e conceitos. Entretanto, a 
experiência cognitiva não se restringe a influência direta dos conceitos já 
aprendidos sobre componentes da nova aprendizagem, mas abrange 
também modificações relevantes nos atributos da estrutura cognitiva pela 
influência do novo material. (MOREIRA, 199, p.152) 
 
 

Portanto, uma aula que disponibiliza os materiais para que os discentes 

possam manipular, haverá uma maior chance de obter sucesso. Tendo as reais 

condições dos alunos desenvolverem práticas que possibilitem a construção de um 

entendimento abundante e significativo para ele. 

 Segundo Moreira (1999), a teoria de aprendizagem de David Ausubel irá 

discorrer acerca de três tipos gerais de aprendizagem a cognitiva, a afetiva e a 

psicomotora. Na primeira, o indivíduo armazena de forma organizada as informações 

em sua mente. Na afetiva refere se as experiências do dia-dia como: prazer, dor, 
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alegria, tristeza, satisfação entre outros. Sendo que muitas experiências afetivas 

acabam acompanhando a cognitiva e tem-se também a psicomotora que está ligado 

a respostas musculares que seu organismo vai devolver em meio a treinos e práticas. 

Todas essas aprendizagens estão muito interligadas mais a que muito chama atenção 

para esse teórico é a teoria cognitiva, por abordar a importância de valorizar os 

conhecimentos prévios dos aluno, esse que pode ser  explorado no manuseio  dos 

MD. 

 

 

2.4 O LEM NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFBA CAMPUS 

VALENÇA 

 

 

 Nos cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA campus Valença, 

geralmente ás aulas seguem um padrão “tradicional” no que diz respeito as disciplinas 

de cálculos. São aulas expositivas, seguida de uma lista gigantesca para que os 

alunos fiquem exercitando até memorizar.  

Partindo do relato acima surge uma reflexão importante:  até que ponto esse 

aprendizado acontece de forma significativa? Será que esse método ajuda ou 

atrapalha o aluno, uma vez que não consegue acompanhar o processo, tirando notas 

abaixo do esperado nas provas?  Não seria interessante essa proposta de utilização 

dos materiais manipuláveis ser desenvolvida no ensino superior?   

Como futuros professores de matemática, é preciso repensar como esse 

laboratório poderia ser bem mais explorado no curso, haja vista que além de contribuir 

para a prática de estar em campo também pode contribuir no processo de formação 

desse licenciando. Os professores do curso de Licenciatura em Matemática podem e 

deve explorar mais o LEM, acrescentando à metodologia tradicional aulas mais 

dinâmicas. 

  No LEM os licenciados podem melhor identificar os conceitos matemáticos: 

analisando, comparando, realizando anotações, facilitando a compreensão dos 

conceitos estudados.  

 

A partir de leituras e estudos que tenho realizado a respeito das concepções 
do LEM e da experiência docente, tanto com alunos da educação básica, da 
educação superior e da pós-graduação, considero que LEM é mais que um 
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lugar. E um ambiente que propicia as crianças, aos futuros professores e aos 
professores formadores um conjunto de exploração e investigação 
matemática com o propósito de descobrir alguns princípios matemáticos, 
padrões regularidades. (LORENZATO, 2012, p. 90) 
 
 

 Na maioria das vezes, para fazer uso dos concretos precisa-se levantar uma 

implicação matemática, onde o aluno venha atuar, experimentar, matutar e fazer 

descobertas para só então entrar no estágio da abstração. Estes materiais 

manipuláveis devem despertar um gosto de exploração por parte dos alunos, essa 

escolha do material deve ser feita de forma minuciosa pelo professor, podendo ser 

utilizado na introdução, revisão ou fixação do conteúdo. 

Há uma grande variedade de conceito sobre os materiais manipuláveis, por 

isso é necessário fazer uma autorreflexão a respeito do tipo de aluno que queremos 

formar, que tipo de fazer pedagógico esse professor acredita, que políticas 

pedagógicas esta unidade escolar escolheu trabalhar e qual o tipo de cidadão 

queremos formar. Pois é a partir destes conceitos que melhor se dará escolha dos 

recursos didáticos a fim de se ter aulas mais lúdicas e menos densas, mas é óbvio 

que nenhum educador irá, e nem deve subjugar um método de ensino, até porque 

qualquer metodologia por si só não obtém êxito, precisa de um profissional qualificado 

para desenvolver boas ações pedagógicas na sua utilização.  

Na realidade, ensinar matemática requer utilizar diversos recursos para que o 

conteúdo seja melhor absorvido, para que a aula não se resuma a escrita sem 

significado, escrevendo o conteúdo só para ter no caderno e ganhar o famoso “visto” 

ou para responder provas e depois esquecer tudo. Enquanto professor ou estudante 

de licenciatura em matemática é preciso repensar as práticas pedagógicas, dando 

sentido e significado para o seu aprendizado, questionando e fazendo reelaboração 

destes conhecimentos históricos e assim, contribua de forma significativa na 

sociedade na qual ele está inserido. 

Portanto, para se alcançar estas conquistas o educador deve seguir uma 

ordem, fazendo adequações precisas do concreto ao conteúdo, obedecendo os 

objetivos e a metodologia escolhida por ele a ser trabalhada, buscando fazer um 

ordenamento prático, saber se os materiais manipuláveis estão disponíveis no 

momento da sua aula, sendo a aula no laboratório, verificar sua disponibilidade e, 

acima de tudo, saber se os materiais a serem utilizados estão em perfeito estado. 
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3 GEOPLANO  

  

 

3.1 DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES  

 

 

O professor ao planejar suas aulas com uma metodologia direcionado para os 

materiais manipuláveis, deve sempre levar em consideração que esses materiais não 

devem ser descartáveis (usar apenas uma, duas ou três vezes) o ideal é que o 

material confeccionado, ou comprado, seja utilizado sempre que possível nas aulas 

de matemática, explorando as propriedades, os axiomas, construindo os conceitos 

juntamente com os alunos. 

 

Os materiais manipuláveis devem visar mais diretamente à ampliação de 
conceitos, à descoberta de propriedades, à percepção da necessidade do 
emprego de termos ou símbolos, à compreensão de algoritmos, enfim, aos 
objetivos matemáticos (LORENZATO, 2006, p.9) 

 

Outro aspecto relevante é sempre que possível trabalhar os MD de forma 

coletiva. Dentro desta visão, ao fazer uso dos concretos, acarretam vários 

questionamentos que com outra metodologia talvez não surgissem. Dessa maneira, 

os discursões de forma coletiva geram caminhos para solucionar as dúvidas e 

concedem um entendimento maior sobre o conteúdo trabalhado.        

Um dos materiais manipuláveis que pode ser desenvolvido dentro dessa 

perspectiva de Lorenzato é o Geoplano4.  Este material foi elaborado com a ideia de 

explorar conteúdo da geometria plana, mas que atualmente pode explorar vários 

outros conteúdos como sequência, matrizes, plano cartesiano e até mesmo o estudo 

de funções.  

O Geoplano foi desenvolvido em 1961 apresentado pelo educador egípcio Dr. 

Caleb Gattegno (1911-1988) o qual foi reconhecido mundialmente pelas suas 

                                            
4 Termo usado no ensino de geometria plana. Trata-se de um objeto de madeira com pregos fixados 
que tem como objetivo auxiliar os alunos em situações presentes na disciplina, como cálculo de 
perímetro, área, figuras simétricas, arestas, vértices, construção de polígonos, entre outras. 
https://www.dicionarioinformal.com.br/geoplano/ acesso em: 17/05/2021. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/geoplano/
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pesquisas em educação infantil e por toda sua vida dedicou-se à criação de materiais 

pedagógicos.  

Nessa perspectiva, o Geoplano é constituído por um bloco retangular de 
madeira e pregos formando uma malha que pode ser isométrica (os pregos 
vizinhos são dispostos de maneira equidistante entre si); circular (os pregos 
são dispostos à mesma distância sobre circunferências concêntricas); 
quadriculada (os pregos são dispostos à mesma distância horizontal e 
verticalmente) ou oval (uma junção da malha quadriculada com a metade de 
uma malha circular) (DINIZ & OLIVEIRA, 2010. p. 2 apud DINIZ ) 
 
 

É um material que pode ser confeccionado ou comprado. O ideal é que o 

professor, junto com seus alunos, construa seu material, levando em consideração o 

ano em que ele está inserido, geralmente no ensino médio ou já no anos finais do 

ensino fundamental. 

 

 

3.2 TIPOS DE GEOPLANOS  

 

 

Existem vários formatos de Geoplano, dentre eles o quadrangular onde os 

pinos são dispostos em linhas e colunas como exemplificado na (figura 4), temos o 

circular (figura 5) onde os pinos também fixos, só que agora em um formato circular 

com um pino central. Temos também, o geoplano isométrico (figura 6) onde os pinos 

são disposto em malha triangular.  

        
 

Figura 4 - Geoplano Quandrangular 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 5 - Geoplano Circular 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/fulgare/4479245558. Acesso em:19/05/2021 

 

 

Figura 6 - Geoplano Isométrico  

 

.             Fonte: https://br.pinterest.com/pin/567453621805088207/ Acesso em:19/05/2021 

 

Atualmente existe o Grupo Geoplano de Estudo e Pesquisa (GGEP) vinculado 

ao Instituto Municipal de Ensino Superior (IMES) que surge ainda no ano de 2005 com 

o objetivo de explorar o Geoplano com um direcionamento especial para o ensino de 

geometria. Esse grupo de pesquisa é coordenado pelo Professor Ruy Madsen 

Barbosa. O resultado dos estudos do GGEP além de publicações em eventos e 

https://www.flickr.com/photos/fulgare/4479245558
https://br.pinterest.com/pin/567453621805088207/
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revistas científicas é a publicação do livro: GEOPLANO E REDES DE PONTOS: 

Conexões e Educação Matemática. 

O livro citado, apresenta o resultado de algumas intervenções realizado pelos 

membros do grupo,  onde os mesmos, descrevem algumas atividades que podem ser 

desenvolvidas com alunos tanto do ensino fundamental e médio, quanto do ensino 

superior, apresentando que,  por ser um manipulável, permite que os alunos consigam 

visualizar melhor várias figuras geométricas, podendo explorar estudos de áreas, 

perímetros, simetria, semelhanças e até mesmo teoria de grupo entre vários outros, 

transformando conceitos abstratos em algo mais visual e concreto.  

No ensino fundamental, desde os anos iniciais, o estudo de polígonos podem 

ser representado no geoplano, de forma que os alunos possam, visualizar comparar, 

analisar etc.  O estudo dos quadriláteros e dos triângulos pode ser aplicado nesse 

material. O professor em seu planejamento pode elaborar uma determinada 

sequência de pontos que de origem a essas figuras e juntamente com os alunos 

explorar as propriedades dos mesmos. É um trabalho que pode ser planejando tanto 

no ensino fundamental, (anos iniciais e finais) e serve também de revisão no ensino 

médio.  

 

                         Figura 7 -  Representação de Polígonos no Geoplano 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Nos anos finais do ensino fundamental esse desafio pode ser ampliado,  

solicitando que os alunos esboce os triângulos. No 7º ano, pode-se por exemplo, 

analisar as classificação dos triângulos de acordo com seus lados e seus ângulos, já 

no 8º ano é interessante analisar os triângulos no que diz respeito às suas 

semelhanças. No 9º ano com esses conceitos solidificados, é viavél  explorar ás 

relações métricas no triângulo retângulo e num triangulo qualquer. Enfim, uma 

atividade que pode ser utilizada em diversos contextos e diversos anos. 

 

 

Figura 8 -  Representação dos Triângulos no Geoplano. 

 

                     Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Esse MD, será muito útil no estudo de perímetros e áreas dessas figuras 

planas. Ao representar um ou mais quadriláteros no tabuleiro, os alunos podem além 

de calcular a área fazer comparações, analisando em que se igualam e se distanciam, 

no que diz respeito às fórmulas utilizadas para cada quadrilátero, fazendo o aluno 

perceber que não precisa memorizar as fórmulas mas sim, compreender as 

propriedades dessas figuras. 

O estudo do cálculo de medidas, também pode ser bem explorado nesse 

manipulável, desde cálculos simples como perímetros de polígonos, quanto algo mais 
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complexo que seria a diagonal de um quadrado, adentrando nos conceitos de 

números irracionais. 

 

É obvio que segmentos em redes quadrivértices, quando são horizontais e 
verticais, possuem comprimentos fáceis de serem determinados... 
Entretanto, determinar comprimentos de segmentos inclinados já não é tão 
simples, pois eles são dados por números irracionais. (TIGGEMANN et.al, 
2013, p. 39) 
 

Além disso, noções intuitivas da geometria plana como o conceito de ponto, 

plano, reta, semirreta, segmento de reta, além da reprodução de ângulos também 

pode ser representado no Geoplano.  

 

Figura 9 – Representação  de Ângulos no Geoplano 

 

Fonte: Acervo pessoal 
 
 

O mais interessante nesse processo é que todos esses conceitos, quando o 

professor não tem muito aptidão em representar no quadro, por meio de desenhos, 

podem ser todos manuseados e explorados pelo próprio aluno, onde os mesmos 

aprendem esses conteúdos manipulando de forma significativa, levando em 

consideração as propriedades, os axiomas, os lemas... enfim, todo o processo 

pedagógico que vise o ensino e a aprendizagem dos mesmos. 

As relações pitagóricas é outro conteúdo que o aluno pode construir se já tem 

solidificado os conceitos exemplificados acima. O professor pode solicitar que ele 

represente no geoplano um triângulo retângulo isósceles (espera-se que nessa etapa 
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já se tenha estudado os triângulos e suas propriedades bem como os quadriláteros) e 

nos lados desse triângulo representar quadrados. Segundo Tiggemann, et.al,  (2013)  

p. 74, o aluno perceba que: “A área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual 

a soma das áreas dos quadrados construído sobre os catetos”.   

 

Figura 10 - Representação Pitagórica no Geoplano. 

 

Fonte: http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/ciem/vii/paper/viewFile/7322/3499. Acesso em:  

19/05/2021 

 

Figura 11 - Atividade de Simetria no Geoplano 

 

                  Fonte: Acervo pessoal 

http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/ciem/vii/paper/viewFile/7322/3499
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Aprender simetria com o Geoplano é outro conteúdo que pode ser bem 

explorado. É um conteúdo que pode ser apresentado ainda nos anos iniciais e para 

isso seria bom já oferecer aos alunos alguns pontos marcados no tabuleiro, solicitando 

que os alunos completem a figura observando o eixo simétrico. A medida que os 

alunos forem montando essas figuras, o professor pode junto com eles construir o 

conceito de simetria e, com o tempo, aumentar o nível de complexidade dessas 

figuras. 

 Os conceitos de rotação, translação, vertical e horizontal podem ser 

solidificados nesse manuseio também. Lógico que, de acordo com o ano que esse 

aluno encontra-se o nível de dificuldade vai aumentando. 

Até aqui o leitor já pode ter uma visão mais ampla do Geoplano e descobrir 

algumas possibilidades de utilizar esse material, seja em sala de aula ou seja em um 

laboratório de matemática. Lógico que existem outras possibilidades e outros 

conteúdos que podem ser trabalhados com esse material para além das figuras 

planas, porém esse trabalho apresenta uma abordagem acerca da marcação de 

pontos no plano cartesiano 

Ao estudar esse MD, nota-se o quanto ele é útil no processo de 

reconhecimento dos pontos nesse plano. Desde o 7º ano do Ensino Fundamental, ao 

explorar esse conteúdo, é visível notar a dificuldade dos alunos em marcar os pontos. 

Geralmente aula de plano cartesiano é ofertada aos discentes de forma expositiva e 

dialogada, onde o professor representa esse plano no quadro e os alunos reproduzem 

em seus cadernos, não é verdade? 

O fato é que quando o aluno não consegue reconhecer esses pontos e marcar 

no plano cartesiano, eles levam essa dificuldade para os próximos anos e quando vão 

estudar funções a dificuldade na confecção dos gráficos aumenta também.  

A ideia é analisar a possibilidade de além de trabalhar a parte de geometria 

com os alunos nesse MD, desenvolver também uma proposta que inclua o plano 

cartesiano na perspectiva de explorar as coordenadas, estudar os quadrantes, a 

marcação dos pontos no eixo das ordenadas e das abcissas. 
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                    Figura 12 - Representação do Plano Cartesiano no Geoplano 

 

.                                                               Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 13 - Representação do Gráfico de uma Função Afim 

 

Fonte: Acervo pessoal 



38 
 

 
E importante refletir sobre a possibilidade de utilizar os materiais manipuláveis 

de forma inclusiva, haja vista que este possibilita e muito o processo de socialização. 

No que diz respeito ao Geoplano a possibilidade de direcionar para uma 

inclusão social e também para os alunos com alunos com deficiência e/ou 

necessidades especificas é uma realidade que pode se fazer presente em sala de 

aula.  Mas essa ideia vamos refletir um pouco mais a frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4 A PRÁTICA DA INCLUSÃO COM MATERIAIS MANIPULÁVEIS  

 

 

4.1 O PROCESSO DA EXCLUSÃO, SEGREGAÇÃO, INTERAÇÃO E INCLUSÃO  

 

 

Até o presente momento muito se foi refletido sobre materiais manipuláveis 

no ensino de matemática, porém é visível no discorrer dos textos, que os MD 

estudados até aqui, têm um foco para alunos videntes. 

Surge, porém, algumas inquietações, tais como: Onde ficam os alunos com 

deficiência? Como utilizar os Materiais Manipuláveis de forma inclusiva? O que 

respalda a legislação vigente tais como: a Constituição Federal de 1988, a LDB 

9394/96 e a Lei 13.145/15, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência a respeito da escola inclusiva?  

Para iniciar esse discussão se faz necessário refletir alguns conceitos para o 

processo de inclusão escolar, compreendendo o que seria a exclusão, a segregação, 

a integração e por fim o que realmente é a inclusão. 

Falar em escola inclusiva, é pensar em uma educação que promova 

aprendizagem para todos os alunos, e nesse processo de inclusão envolver toda a 

comunidade escolar: professores, alunos, equipe de apoio, pais de alunos enfim, 

todos da rede que estão dentro e por trás da escola.  

Geralmente, a ideia que se tem de inclusão é oferecer atendimento aos alunos 

especiais, ditos como “deficientes ou doentes”, não lembrando também dos alunos 

que tem dificuldade de aprendizado, os alunos superdotados, os alunos com 

dificuldade de socialização, os alunos que são repetentes, entre vários outros 

aspectos. 

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, garante que: “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Essa garantia da educação para todos, foi um passo importantíssimo no que 

diz respeito a democratização da escola pública, porém como já mencionado 

anteriormente, só garantir o direito ao acesso a sala de aula, não efetiva o processo 

de inclusão.       
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 Desde a antiguidade a pessoa com deficiência eram vistas como seres 

desprezíveis, incapazes, que foram colocados à margem da sociedade. 

 
Nesse contexto, a pessoa diferente, com limitações funcionais e 
necessidades diferenciadas, era praticamente exterminada por meio do 
abandono, o que não representava um problema de natureza ética ou moral.  
A Bíblia traz referências ao cego, ao manco e ao leproso - a maioria dos quais 
sendo pedintes ou rejeitados pela comunidade, seja pelo medo de doença, 
seja porque se pensava que eram amaldiçoados pelos deuses (ARANHA, 
2005, p. 7) 

 

Percebe-se um exemplo muito claro o processo de exclusão, em que as 

pessoas com deficiência, além de não terem um atendimento adequado, são deixadas 

isoladas à margem da sociedade. Mesmo trazendo um exemplo da antiguidade essa 

realidade ainda é muito atual, é possível ainda hoje observar práticas como essas. 

No século XIII passou-se a analisar a pessoa com deficiência como doentes, 

surgindo as primeiras instituições para abrigarem deficientes mentais, pessoas que 

por muitos anos foram consideradas pela igreja “demonizadas”, e posteriormente 

como doentes. Só no século XX a ideia de instituição se solidificou ainda que numa 

perspectiva longe do processo inclusivo. 

 

A década de 60 do século XX tornou-se, assim, marcante pela relação da 
sociedade com a pessoa com necessidades educacionais especiais, 
incluindo às com deficiência. Dois novos conceitos passaram a circular no 
debate social: normalização e desinstitucionalização (ARANHA, 2005, p. 17) 

 

Toda essa luta serviu para chegar à escola que temos hoje, ou que deveria  

se ter. Uma luta política que visa uma escola inclusiva e democrática, que não exclua 

desse processo os menos favorecidos e que possa de certa forma, reparar todo o 

processo de exclusão e também de segregação5 praticada há anos para com os 

alunos especiais.  

A oferta de educação para os alunos especiais iniciou de forma bem 

segregada. O ensino era ofertado geralmente por meio de associações ou instituições 

especializadas atendimento apenas aos alunos especiais. Esse modelo sofreu 

inúmeras críticas pois acabava fazendo com que esses alunos não participassem do 

processo de socialização, bem como ficassem muito tempo longe de suas famílias.  

                                            
5 Ação de segregar, de separar, de isolar, de se afastar; afastamento, separação. 
https://www.dicio.com.br/segregacao/Acesso em: 24/05/2021. 
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 Na era atual ainda temos várias instituições de ensino que trabalham nessa 

perspectiva, tais como: APAE -  A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a 

AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente, e até mesmo, PESTALOZES, 

que também só atendem a alunos com necessidades específicas, dentre vários outros 

órgãos.  

A CF de 1988, trouxe a possibilidade de uma inclusão. No artigo 208, p. 125, 

apresenta a possibilidade de: “III - atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência6, preferencialmente na rede regular de ensino”. É um marco 

para educação, pois antes os alunos especiais não podiam frequentar a rede regular 

de ensino. Estes alunos, quando eram levados a estudar, eram direcionados para 

escolas especiais e, como consequência, acabavam sendo segregados.  

 

Na concepção inclusiva e na lei, esse atendimento especializado deve estar 
disponível em todos os níveis de ensino, de preferência na rede regular, 
desde a educação infantil até a universidade. A escola comum é o ambiente 
mais adequado para se garantir o relacionamento dos alunos com ou sem 
deficiência e de mesma idade cronológica, a quebra de qualquer ação 
discriminatória e todo tipo de interação que possa beneficiar o 
desenvolvimento cognitivo, social, motor, afetivo dos alunos, em geral. 
(MANTOAN, 2003, p.23) 
 

Para complementar o que diz, a Constituição Federal a LDB 9394/96 traz esse 

conceito de educação especial nos moldes da constituição e complementa essa oferta 

nas redes de ensino da seguinte forma: 

 

Art. 58 . Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.  
§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 
 §2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino 
regular. (BRASIL, 2017, p.39)  

 

Essa garantia de acesso à rede regular de ensino com a possibilidade, se 

preciso, de um serviço de apoio especializado passa a garantir cada vez mais o 

processo de inclusão escolar, mas ainda distante da inclusão.  

                                            
6 O termo utilizado na era atual é pessoa com deficiência – PcD. Lei 13.145/15, que Institui a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 
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A ideia de trazer o aluno para sala regular, mas ainda transitando em salas 

especificas para PcD, é uma perspectiva muito mais da prática de integração do que 

da inclusão.  

Mesmo o aluno inserido em uma sala de aula regular, ele é tratado de forma 

diferente dos outros alunos, ele faz atividades diferentes e realiza as atividades à parte 

da turma, com ajuda de um estagiário ou supervisor que tem o intuito de acompanhar 

esse aluno. Ou seja, apesar de estar em uma sala regular e conviver com outras 

crianças é tratada de forma diferenciada. 

 

 O processo de integração ocorre dentro de uma estrutura educacional que 
oferece ao aluno a oportunidade de transitar no sistema escolar — da classe 
regular ao ensino especial — em todos os seus tipos de atendimento: escolas 
especiais, classes especiais em escolas comuns, ensino itinerante, salas de 
recursos, classes hospitalares, ensino domiciliar e outros. Trata-se de uma 
concepção de inserção parcial, porque o sistema prevê serviços educacionais 
segregados. (MANTOAN, 2003, p. 15) 
 

 

Mas o que seria então a inclusão escolar?  

Pensar em uma educação inclusiva é dar as mesmas oportunidades a todos 

os alunos na busca do conhecimento, é oferecer a estes as mesmas condições das 

pessoas que não são especiais.  

 

A inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino escolar específicas 
para esta ou aquela deficiência e/ ou dificuldade de aprender. Os alunos 
aprendem nos seus limites e se o ensino for, de fato, de boa qualidade, o 
professor levará em conta esses limites e explorará convenientemente as 
possibilidades de cada um. Não se trata de uma aceitação passiva do 
desempenho escolar, e sim de agirmos com realismo e coerência e 
admitirmos que as escolas existem para formar as novas gerações, e não 
apenas alguns de seus futuros membros, os mais capacitados e privilegiados. 
(MANTOAN, 2003, p. 36) 

 
 

Por exemplo, quando se pensar em um material manipulável nas aulas de 

matemática, pensar em um que possa ser manipulável tanto por um aluno que 

enxerga quanto por um que não enxerga.  E quando o professor for apresentar esse 

material para a turma, que tanto o ouvinte compreenda quanto o aluno surdo também 

compreenda.  Um material que seja utilizado por todos da sala. É planejar materiais 

numa perspectiva do design universal, que ao contrário de excluir, oferece desing de 

produtos, serviços e ambientes que possa ser utilizado pelo maior número de 

pessoas. 
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Lógico que nesses casos é preciso planejar como atingir tanto o aluno que 

enxerga quanto o que não enxerga, tanto o aluno que escute quanto o que não escute, 

demanda muito mais tempo, muito mais estudo e muito mais trabalho. 

Ou seja, respondendo à pergunta no início desse texto, sobre como utilizar os 

materiais manipuláveis de forma inclusiva?  É o professor ter esse olhar para todos os 

alunos, e não planejar, confeccionar ou até mesmo comprar e utilizar materiais que só 

atinjam uma parte da turma. 

 

 

4.2 O ALUNO CEGO  

 

 

Um importante marco para o processo de Educação Inclusiva entrou em vigor 

no dia 02 de janeiro com a lei 13.146/2015 que é o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. Nesse documento apresenta variados direitos para PcD tais como seus 

direitos civis, podendo casar, constituir família, conviver com o outro, trabalhar entre 

vários outros direitos. A lei no seu artigo 27 assegura:   

 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurando Sistema 
Educacional inclusivo em todos níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, 
de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 
habilidades físicas, sensórias, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2019, 
p.19) 

 
 

Nesta perspectiva, e como já refletido anteriormente, a escola precisa pensar, 

planejar e discutir metodologias, recursos e projetos que favoreçam a construção de 

uma escola democrática e com práticas de inclusão. A confecção de materiais 

manipuláveis pode, e muito, contribuir para práticas inclusivas, um exemplo seria a 

ideia de confeccionar o Geoplano tanto para os alunos videntes quanto para alunos 

cegos que possam ser manipulados por todos. 

 

O uso do material didático assume destacada importância no ensino 
especializado, em geral. Tal importância advém do fato de a cegueira – ou 
outra deficiência visual – constituir sério obstáculo, que afasta o indivíduo da 
realidade física. Desta forma, crianças com cegueira congênita ou adquirida 
precocemente apresentam mais restrições de vivência e experiências que as 
crianças videntes. Esta circunstância, como já foi anteriormente referido, 
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poderá influir no rendimento escolar do aluno, como de resto em toda sua 
vida. (BRASIL, 2006, p 127) 

 

Dentro dessa ideia, é importante o professor conhecer a linguagem do cego 

que é o braille7 para garantir o aprendizado desse aluno. Nesse processo de ensino e 

aprendizagem é imprescindível que todos os alunos envolvidos se sintam acolhidos e 

confortáveis com essa manipulação, que realmente aprenda os conceitos estudados 

e ponham em prática por meio desse material manipulável.  

A física mostra que graças à luz nós conseguimos enxergar, mas não é só 

isso que garante que ao abrir os olhos possamos ter a alegria de observar tudo ao 

nosso redor. Brasil (2006) aborda que para ver o mundo em formas e cores é 

necessário que o nervo óptico e a retina (camada interna que reveste a câmara ocular) 

estejam intactos, mas é o cérebro que é o grande responsável por conseguimos ver 

tudo em nossa volta. 

A capacidade de ver e de interpretar as imagens visuais depende 

fundamentalmente da função cerebral de receber, decodificar, selecionar, armazenar 

e associar essas imagens a outras experiências anteriores. 

Ou seja, a pessoa que é cega8 ou que tem baixa visão9 é considerada um 

deficiente visual. Existem deficientes visuais que já nascem sem enxergar e aqueles 

que enxergavam, mas que acabaram ficando cegos ou adquirindo baixa visão por 

algum motivo. 

  Nessa perspectiva o processo de ensino e aprendizagem desse público 

ocorrerá de formas diferentes. Inúmeros fatores estimulam no processo educacional 

do cego, tais como a idade que começou a desenvolver e o tornou deficiente. Parece 

ser uma informação sem importância, contudo poderá acarretar uma atenção especial 

sobre alguns aspectos no seu desenvolvimento educacional. Pois se esse indivíduo 

já enxergou, o professor poderá investigar as informações visuais que ele ainda tem 

em sua mente, buscando técnicas especificas para o processo de aprendizagem. 

 

Pessoas com baixa visão – aquelas que apresentam “desde condições de 
indicar projeção de luz, até o grau em que a redução da acuidade visual 

                                            
7  Sistema de escrita utilizado para garantir que pessoas cegas ou com baixa visão possam ler. 
8 É a perda total da visão, até a ausência de projeção de luz.  
9 É a alteração da capacidade funcional da visão, decorrente de inúmeros fatores isolados ou 
associados, tais como: baixa acuidade visual significativa, redução importante do campo visual, 
alterações corticais e/ou de sensibilidade aos contrastes, que interferem ou que limitam o 
desempenho visual do indivíduo.  
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interfere ou limita seu desempenho”. Seu processo educativo se 
desenvolverá, principalmente, por meios visuais, ainda que com a utilização 
de recursos específicos. (BRASIL,2006, p.16) 

 

Já quando se refere ao aluno que nasceu cego o processo de ensino e 

aprendizagem vai se dar em outro formato, pois esse indivíduo diferente daquele que 

já tenha enxergado, não guarda nenhuma imagem, o mesmo desbrava o mundo 

através dos seus outros sentidos, que possivelmente são muito mais aguçados do que 

uma pessoa que enxerga.   

Reforçando assim o que traz Brasil, (2006) p.16 “O processo de aprendizagem 

se fará através dos sentidos remanescentes (tato, audição, olfato, paladar), utilizando 

o Sistema Braille como principal meio de comunicação escrita”.  

Existe também a possibilidade do aluno ficar cego e a idade que esse 

processo se iniciou vai acarretar uma atenção especial sobre alguns aspectos no seu 

desenvolvimento educacional. Se ficaram memórias ou não enquanto este enxergava, 

pode impactar em técnicas para seu processo de aprendizado. 

Se o indivíduo perdeu sua visão depois de ter sido alfabetizado também vai 

ter uma implicação no seu aprendizado, pois este pode criar uma resistência no 

aprendizado ao não se aceitar como cego.  

 

 [...] O indivíduo que perde a visão subitamente, pode ter, em face da 
incapacidade, reações emocionais diferentes das daquela cuja visão vai se 
apagando lentamente. [...] Na perda súbita, a pessoa sofre um impacto cuja 
intensidade e recuperação irão depender tanto de sua própria estrutura e 
capacidade de aceitação, como das condições do seu meio sócio familiar. 
(BRASIL, 2006 p.37)  

 

Então para se trabalhar com estudantes cegos, precisa-se levar em conta 

todas essas peculiaridades.  Além disso, família e escola precisam trabalhar mais do 

que nunca em parceria, buscando sempre que possível dialogar sobre o 

desenvolvimento desse aluno do discorrer do ano letivo. 

Lamentavelmente, a criança cega só tem vivência com a leitura e escrita no 

período escolar, se o mesmo for matriculado no Sistema de Ensino. Porque ainda nos 

dias atuais é possível encontra alunos cegos fora da escola por ser considerado um 

doente pelos familiares. Com esse atraso, eles sofrem prejuízos na sua alfabetização. 

Nota-se claramente que o processo educacional de crianças cegas ou de 

qualquer outra, não pode negligenciar o desenvolvimento integral, fazendo assim, a 
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utilização de técnicas e recursos específicos fundamentais para alcançarmos os 

objetivos com eficácia.  

. De acordo com as competências da Secretaria de Educação Especial/ 

Ministério da Educação ao professor, cabe ainda proporcionar a este aluno cego, 

experimentações variadas de situações de aprendizagem, onde o mesmo possa 

aprender a investigar, manipular, descobrir, acreditar e, por fim, conhecer o universo 

ao qual está inserido e se conhecer como ser humano inteiro e capaz. 

 

A criança com deficiência visual não necessita de adaptações significativas 
no currículo, mas precisa de recursos específicos, tempo, modificação do 
meio, procedimentos metodológicos e didáticos, além de avaliação 
adequada. O professor precisa entender como funciona a visão do seu aluno 
e para tanto precisa de informações da equipe especializada que deverá 
atuar junto a escola na perspectiva da inclusão. (DIAS, et.al, 2009, p. 260) 

 

Quando se tem um sistema de alfabetização que venha a atender de forma 

coesa às necessidades fundamentais do aluno cego, é preciso organizar conteúdos 

que busquem prepará-los para um desenvolvimento significativo no processo de 

leitura e escrita. Fazendo assim, um processo de refinação da percepção tátil, 

controlando habilidades psicomotoras que são primordiais para facilitar o processo da 

leitura e escrita no Sistema Braille.   

 

4.3 O SISTEMA BRAILLE E A MATEMÁTICA  

 

A aplicação do Sistema Braille à matemática aconteceu pela primeira vez em 

1837 por Louis Braille10, (inventor da técnica de leitura e escrita em relevo) na época 

foi apontado os símbolos fundamentais da Aritmética e Geometria.  Havendo inúmeras 

discordâncias a estas simbologias entre os países que abraçam o braille, causando a 

uma distinção no formato de escrever matematicamente em diversos países. 

Em 1929, na cidade de Viena ocorreu a primeira experiência mundial para 

padronizar a simbologia matemática em braille, fazendo-se presente vários países da 

Europa e os Estados Unidos. Porém não se chegou a reconhecer uma simbologia 

unificada pois cada pais reconhecia de um formato diferente vários símbolos 

                                            
10 Louis Braille nasceu em 4 de janeiro de 1809 em Coupvray, na França, a cerca de 40 km de Paris. 
Seu pai, Simon-René Braille, foi um fabricante de arreios e selas. Aos três anos, provavelmente ao 
brincar na oficina do pai, Louis feriu-se no olho esquerdo com uma ferramenta pontiaguda, 
possivelmente uma sovela. A infecção que se seguiu ao ferimento alastrou-se ao olho direito, 
provocando a cegueira total. https://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille, acesso em: 05/06/2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coupvray
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sovela
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matemáticos. Só na década de 70, a Organização Nacional de Cegos 

Espanhóis (ONCE), conseguiu analisar diferentes códigos de diversas partes do 

mundo e propôs um código unificado o que denominou Notacion Universal.  

Em 1973 países de língua castelhana e portuguesa empenharam-se na 

conferência Ibero-Americana na busca de um Sistema Braille, contudo, foi novamente 

impossibilitado devido às incompatibilidades entre os códigos. No Brasil um número 

reduzido de entendedores do Instituto Benjamin Constant e também da Fundação 

Dorina Nowill começaram uma inquietação e notaram benefícios nessa unificação por 

motivo dos símbolos da matemática moderna. 

Em 1987, na cidade de Montevidéu, aconteceu um encontro do Comitê de 

Imprensa Braille dos Países de Língua Castelhana, a partir daí se conquistou uma 

definição em direção a unificação da simbologia matemática em seu idioma. Ainda 

neste ano, ocorreu o segundo seminário brasileiro abordando o uso do Braille, na 

cidade de São Paulo, nesse encontro, discutiu-se a necessidade de criação de uma 

comissão permanente para tratar dos assuntos relacionados ao Braille e com esse 

encontro buscou-se maior agilidade nas atualizações do código, como descreve o 

ENEM- Encontro Nacional de Educação Matemática.  

 
Em 1991 iniciou-se uma atualização no Sistema Braille no país, a qual foi 
encerrada em 18 de maio de 1994. Dentre as resoluções, resolveu-se adotar 
o código Matemático para a Língua Castelhano, adaptado obviamente as 
necessidades brasileiras. E somente em 1998, por orientação da União 
Brasileira dos Cegos, estabeleceram-se estratégias para implantar a nova 
simbologia matemática unificada: O código Matemático Unificado para a 
Língua Portuguesa-CMU. (ANJOS, 2016, p.5) 
 

              

Após vários encontros e conferências esse código passou a ser aprimorado. 

Em 2006, o Comitê Brasileiro consegue finalmente criar um código matemático e 

permanente em braille. 

 A criação de um código matemática para alunos cegos, abriu possibilidades 

de investigar e pesquisar metodologias de ensino para esse público alvo, buscando 

recursos que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem para alunos cegos.  

Como o cego é muito tátil, a construção e a utilização de MD é uma das possibilidades. 

Nessa perspectiva é que iremos refletir como o professor pode construir um Geoplano 

que possa ser utilizado tanto para alunos videntes quanto para alunos cegos. 
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5. O GEOPLANO NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA  

 

 

5.1 FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR  

 

 

Fazer educação nos tempos atuais é refletir e aprimorar sempre que possível 

as práticas pedagógicas. O professor da era contemporânea deve estar sempre que 

possível investindo em sua formação, estudando e capacitando-se. Em tempos de 

pandemia, (mesmas aulas remotas sendo tão sufocante e demandar muito mais 

tempo do professor) é possível encontrar em algumas plataformas de ensino e cursos 

on-line que visem essa capacitação.   

Dentro desse processo de formação contínua, o professor deve pensar 

também nos PcD. Por tanto, fazer cursos como:  LIBRAS ou o Braille, ou uma 

formação sobre inclusão é uma atitude que irá agregar em sua prática pedagógica. 

Inclusive nos cursos de Licenciatura o ensino de LIBRAS já é disciplina obrigatória.  

Paulo Freire (1996) mostra que:  “por isso é que na formação permanente do 

professor, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.  

Abordar o ensino de matemática dentro de uma perspectiva inclusiva é buscar 

também essa formação contínua, aprimorando as práticas pedagógicas, criando 

ferramentas que possibilitem a aprendizagem para todos os alunos, aquele que escuta 

ou é surdo, que anda ou é cadeirante, que é vidente ou cego.  

A criação do Material Manipulável Geoplano para alunos videntes e não 

videntes é uma tecnologia que permite ao professor de matemática compartilhar 

conhecimentos para todos os seus alunos, indo além do processo de integração, 

fazendo realmente a inclusão. A possibilidade de aluno cego identificar pontos ou 

figuras nesse Geoplano é mostrar que sim, a inclusão é possível.  

A confecção desse material foi pensada nos alunos videntes, cegos e de baixa 

visão, utilizando tantos os números em braille quando em algarismos. Assim, todos os 

alunos podem manipular de forma coletiva, não segregando o aluno cego, o que de 

fato poderia acontecer se o professor utilizasse esse material sem suas devidas 

adaptações. O Geoplano já existe, a sugestão é uma possível adaptação para 
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envolver todos os alunos, é ressignificar esse material para todos. É aí que entra o 

processo de inclusão e o repensar as práticas pedagógicas na perspectiva inclusiva.  

 

 

5.2 DESCRIÇÃO DO GEOPLANO PARA ALUNOS CEGOS 

 

 

Esse Geoplano é de formato quadrangular e foi planejado no intuito inicial de 

estudar o plano cartesiano. O tabuleiro mede 70 cm x 70 cm, sendo que a malha para 

marcação dos pontos cartesianos mede 60 cm x 60 cm, ficando 5 cm de margem. A 

malha quadrangular foi construída sobre a folha de eucatex, com a marcação de 441 

pontos distribuídos com espaçamento de três centímetros, com o auxílio de uma 

régua. Para marcar os pontos no tabuleiro foi utilizado uma máquina furadeira e uma 

broca de 8 mm.  

Após estas marcações, foi colado uma folha de isopor no verso do mesmo 

tamanho da placa com espessura de 8 cm, dando profundidade necessária ao 

tabuleiro para que o palito fique fixo no momento da marcação do ponto. A frente do 

tabuleiro foi forrada com quatro folhas de emborrachado branco e o verso, com duas 

cartolinas.  

                            
 

Figura 14 – Dimensões do Geoplano 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                         60 cm 

                                                         70 cm 

Fonte: Acervo pessoal 
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Toda a malha foi remarcada com a utilização de duas folhas de 

emborrachado. Para a marcação do eixo das abscissas e suas paralelas, foi utilizado 

um emborrachado áspero e para o eixo das ordenadas e suas paralelas, um 

emborrachado aveludado.  

 

Figura 15 - Construção do Geoplano 

 

                     Fonte: Acervo pessoal 

 

Sobre cada perfuração da malha foi fixada uma miçanga perfurada ao meio, 

para dar um efeito de alto-relevo que é fundamental para a leitura do cego.  

 

 

 

Figura 16 - Fixação das Miçangas de Alto-Relevo 
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                                                 Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 17 – Terceiro Quadrante  

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Os alunos marcarão esses pontos cartesiano com palito de dente sem 

pontas. Quando o aluno fizer a identificação dos pontos, deverá colocar um palito.  

 

Figura 18 - Geoplano 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

O tabuleiro tem ainda um corte em diagonal no canto superior direito, onde foi 

colado um emborrachado áspero para leitura tátil, facilitando assim a leitura de 

posicionamento do tabuleiro para ser utilizado pelo aluno cego.  

Para um aluno que enxerga pode parecer algo só ilustrativo, contudo para o 

aluno que é cego é um instrumento muito relevante para que o mesmo consiga manter 

o material na posição correta, o que vai acarretar também na manipulação de forma 

eficaz. 

 

Figura 19 - Marcação da Lateral com Emborrachado Áspero 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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A representação dos eixos das abcissas e das ordenadas, bem como os 

números, foi feita também em braille, atendendo aos alunos cegos. 

Vale salientar que para fazer essas letras e números em braille, foi necessário, 

além dos estudos e leitura sobre essa temática, a assessória do querido professor da 

rede Municipal de Ensino da cidade de Valença-Ba, Rubenildo Sousa dos Santos, que 

desenvolve um excelente trabalho com alunos cegos e de baixa visão na sala de 

recursos multifuncionais11 da Escola Municipal Padre José de Souza.  

Ao compartilhar com esse profissional as ideias de um Geoplano também para 

os alunos cegos, este foi dando dicas e sugestões de como melhorar e aprimorar 

essas ideias, relatando os materiais que poderiam ser utilizados para facilitar o 

manuseio tátil do aluno cego e também como colocar os números de 0 a 10 tanto 

positivo quanto negativo, além das letras X e Y em braille no tabuleiro. O professor 

disponibilizou, ainda, uma máquina de escrever em braille que fica nessa sala de 

recursos multifuncionais, para que fossem impressas as letras e números 

mencionados. 

A máquina braille é uma ferramenta utilizada pra escrever no Sistema Braille, 

diferente da reglete onde escrevemos os pontos da esquerda pra direita. Na máquina 

braille escrevemos diretamente na posição de leitura. Ela possui no centro a tecla 

espaço, ao lado direito estão três teclas onde a primeira tecla próxima a ESPAÇO é o 

ponto 1, em seguida a segunda tecla representa o ponto 2 e por fim a terceira tecla 

representa o ponto 3.  

Do lado esquerdo da tecla espaço temos também outras três teclas. A tecla 

próxima ao ESPAÇO é a quarta tecla e representa o ponto 4, a próxima tecla é a 

quinta e representa o ponto 5 e em seguida temos a sexta tecla que representa o 

ponto 6 do Sistema Braille. A máquina também possui a tecla pular linha que fica 

isolado do teclado, e possui também a tecla voltar. O papel é inserido na máquina em 

uma espécie de bobina onde se prende a margem inferior do papel braille. Ao lado da 

máquina há o final do cilindro onde rodamos na posição de quem está sentado à  

frente da máquina 

 

                                            
11 Espaço físico, mobiliários, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e 
equipamentos específicos; 
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Figura 20 - Máquina de Escrever em Braille 

 

         Fonte: Acervo pessoal 

Figura 21 – Digitando na Máquina de Escrever em Braille  

 

Fonte: Acervo pessoal  

 

O tabuleiro traz um contraste de cores muito grande, isso é proposital para o 

aluno que tem baixa visão, quanto mais cores são utilizadas para funções diferentes, 

melhor fica a leitura. 
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Figura 22 – Geoplano Pronto 

 

                                                      Fonte: Acervo pessoal 

 Por isso, a reta da abscissa horizontal e suas paralelas de azul brilhante e a 

ordenada vertical e suas paralelas de verde folha. O tabuleiro foi forrado de branco 

porque destaca muito bem essas duas cores e também dá destaque às letras e 

números. Além disso, é importante destacar que os Materiais Manipuláveis têm que 

ser pensados e confeccionados de forma que encante os estudantes e desperte neles 

o interesse para explorar.  

 

5.3 SALA MULTIFUNCIONAL  

  

O decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, traz em seu artigo 2 a 

importância do serviço de apoio especializado, bem como as salas multifuncionais: 

 

§ 1º Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput serão 
denominados atendimento educacional especializado, compreendido como o 
conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 
organizados institucional e continuamente, prestado das seguintes formas: 
I - Complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e 
na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou 
 II - Suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou 
superdotação. (BRASIL,2011, p. 02) 

 
Na cidade de Valença, existe uma dessas salas que atende diversos alunos 

especiais como: Síndrome de Down, Cegos, Baixa Visão, Autismos entre outros. 
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Nesta, é realizado o atendimento àqueles alunos que estão matriculados na Rede 

Pública de ensino na zona rural ou urbana do Município de Valença. 

 A secretaria de educação disponibiliza um ônibus para transportar esses 

estudantes e seus acompanhantes, chegando na escola eles têm um horário 

agendado para o atendimento com cada demanda necessária. 

Esse material manipulável poderá agregar e contribuir para o melhor 

atendimento nesse espaço, podendo ser utilizado tanto em uma sala regular quanto 

em um laboratório de matemática, como também pode ser utilizado nessa sala 

multifuncional.  

Este geoplano oportuniza que o professor trabalhe diversos conteúdos 

matemáticos, porém, de imediato, foi confeccionado com o objetivo de explorar o 

plano cartesiano, para que os alunos consigam localizar os pontos nesse tabuleiro.  

Infelizmente, por conta da pandemia que se alastrou em nosso país em 2020, 

bem como em todo o mundo, não foi possível aplicar o material manipulável em sala, 

especialmente com os alunos cegos. Assim, essa pesquisa continuará em 

andamento, com uma possível proposta para uma especialização futura, para 

apresentar os resultados dessa aplicação.   

Para além disso, ao elaborar esse trabalho, surgiu a ideia de acrescentar 

também no tabuleiro os sinais da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, melhorando 

ainda mais o acesso para alunos surdos, fortalecendo cada vez mais a intenção de 

uma escola mais inclusiva. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Mediante as reflexões aqui apresentadas pode-se analisar o quão significativo 

pode ser quando o professor de matemática adota os materiais manipuláveis em sua 

sala de aula. Um recurso concreto, visual, que visa a integração, o trabalho coletivo e 

a prática de inclusão. 

Ensinar matemática é pensar em práticas pedagógicas que visem facilitar 

cada vez mais sua compreensão é o professor buscar caminhos que visem o real 

aprendizado de todos os seus alunos. E quando se fala em todos são todos mesmo, 

ainda que alguns tenham especificidades.  

O Material Manipulável Geoplano adaptável para pessoas cegas é um dos 

caminhos para que esse aprendizado matemático possa acontecer com todos os 

alunos. Este material pode ser utilizado por alunos cegos, videntes ou de baixa visão.  

Nas aulas de matemática todos os alunos podem manipular e compartilhar 

experiências, apresentar suas dificuldades e trocar conhecimentos. Um Geoplano 

sem essa adaptação favorece a segregação, já que o aluno, além de não manipular o 

material, poderá ser deixado de lado ou ser entregue a esta outra atividade para 

realizar.  

Mesmo que o aluno venha a manipular o Geoplano sem as devidas 

adaptações possivelmente não terá significado, pois o aluno cego é muito tátil e o 

braille e as texturas de alto-relevo áspero ou aveludado, é o que vai fazer ele conseguir 

compreender, com suas mãos, o conteúdo estudado. 

Enfim, é preciso investir na formação do professor para que ele possa 

continuar estudando e buscando caminhos para o ensino de uma matemática mais 

dinâmica e significativa, levando em consideração que educação é direito de todos. 

Um ensino de qualidade e que promova de maneira verdadeira a inclusão. 
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