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 Resumo: O ensino da matemática requer atenção especial quando se trata da educação de pessoas portadoras de 
deficiências visuais, mas muitas vezes isso não acontece. O presente artigo mostra como o Governo do Distrito 
Federal encara esse desafio que, por sua vez, é primordial no processo de inclusão dos deficientes visuais, já que toda 
inclusão começa pela educação. Depoimentos orais, transcritos no trabalho, mostram pessoas portadoras de 
deficiências visuais que venceram todas as barreiras e obtiveram sucesso no processo de inclusão. São profissionais 
que exercem sua cidadania como qualquer outro cidadão sócio-economicamente-ativos e que, de forma visível e 
exemplar, mostram que os deficientes visuais só precisam de uma justa condição social para usufruir, como todos, 
dos direitos e deveres sociais. 
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1- INTRODUÇÃO 
 
A intenção desse trabalho é mostrar o ensino da matemática no processo educativo das pessoas 
portadoras de deficiências visuais (PPDV) e como, numa sociedade cheia de desigualdades, as 
PPDV, conseguem exercer seus direitos e deveres no que tange as necessidades básicas de um 
cidadão sócio-economicamente ativo, bem como investigar como se dá o processo de inclusão 
desse grupo social no DF. 
 
Portanto, pretende-se mostrar as possibilidades e caminhos percorridos pelas pessoas portadoras 
de deficiências visuais rumo a uma satisfatória, bem como suficiente, participação  sócio-
econômica, ou seja, rumo à Inclusão Social. 
 
A inclusão social é um desafio cotidiano na vida dos portadores de necessidades especiais. 
Embora a Constituição Federal garanta a igualdade de todos perante a lei, direitos totais à 
educação ainda são negados a esse segmento social, que encontra dificuldades para ser aceito nos 
parâmetros regulares. O que contradiz a Constituição Federal, Capitulo II, Seção I, art. 205, “a 
educação, direito de todos é dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade(...)”. Por si, este artigo já valeria para os deficientes. Além disso, o 
artigo 208, inciso III reassegura o atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Por último, a Lei Federal 7853 dispõe 
sobre o apoio aos deficientes e sua integração social, definindo o preconceito como crime. Nesse 
sentido, nenhuma escola ou creche pode recusar, sem justa causa, o acesso do deficiente á 
instituição. 
 
Desde que a última Lei de Diretrizes e Bases anunciou a obrigatoriedade das escolas públicas 
aceitarem alunos especiais em suas turmas regulares, muitas dúvidas e mitos cercam os pais e 
educadores da área em todo o país. Dúvidas á parte, é quase consenso entre os especialistas que a 



educação inclusiva só pode ser benéfica para os estudantes em geral e no Distrito Federal esse 
processo, levando-se em conta que há uma preocupação política por se tratar da Capital Federal, é 
conduzido de maneira exemplar para o resto do país.  
 
Adotar uma postura positiva e incentivar o desenvolvimento das habilidades dos estudantes são 
passos importantes para que eles comecem a se conhecer e a perceberem o que têm de bom. 
Contudo, mesmo sendo exemplar, o trabalho realizado pelo DF junto aos portadores de 
deficiências visuais, não consegue atingir a todos os cidadãos que necessitam desse amparo. Isso 
se dá, também, pelas diferenças que envolvem as famílias desses deficientes que, por sua vez, 
têm papel fundamental nesse processo. 
 
Dificuldades como ampla divulgação e aplicação dos projetos de amparo aos portadores de 
deficiências visuais, não são problemas que acontecem somente na Capital Federal. Em um 
trecho de entrevista feita por Caiado (2005) a uma cega congênita, em Campinas-SP, podemos 
perceber essas características: “Minha família sempre me deu toda assessoria, mas há muito 
deficiente abandonado. Nós precisamos de uma associação forte, formada por uma diretoria séria, 
com estatuto, Uma associação que faça um trabalho de conscientização, de luta pelos nossos 
direitos. Direitos de estudar, de trabalhar.” 
 
O processo de inclusão de qualquer pessoa começa pela escola e o grande desafio dos educadores 
e responsáveis pelo ensino especial para deficientes visuais no DF é conseguir promover uma 
escola que consiga ensinar de forma concreta as disciplinas necessárias para uma justa e 
competitiva condição intelectual, como também o convívio, dos mesmos, com os ditos normais 
em um ambiente comum a todos, que possa favorecer o desenvolvimento, em todos os aspectos, 
de todos os alunos. 
 
Encarando esse desafio, profissionais competentes, nas mais diversas áreas da educação, buscam 
condições favoráveis para que os portadores de deficiências visuais, no caso, possam gozar dos 
conhecimentos a eles passados, da mesma maneira que os alunos ditos normais o fazem, ou 
deveriam fazer. Têm-se a consciência, bem como o conhecimento de que a deficiência visual, que 
é uma deficiência sensorial, não compromete o desenvolvimento cognitivo, não impedindo assim, 
e muito pelo contrário, a inclusão desses alunos em salas de aulas do ensino regular, pois  
também é papel da escola ensinar o aluno a praticar o respeito às diferenças, dando oportunidades 
a crianças, jovens e adultos de reconhecer seus limites, como os do próximo. E, acima de tudo, 
destacar o que há de bom em si e nas pessoas que o cercam.  
 
Aconteceu, no último dia 16 de outubro, aqui em Brasília o primeiro festival Ser “Diferente é 
Normal” dando inicio a campanha nacional de inclusão de deficientes, de acordo com matéria 
publicada por Sá (2005) no site do MEC. O objetivo dessa festa é dar continuidade no combate 
ao preconceito vivido pelos portadores de necessidades especiais, bem como aproximar cada vez 
mais esses cidadãos do convívio com os demais grupos sociais, bem como, das atividades que 
normalmente não são comuns a essas pessoas. O que é mais um passo para que todos consigam 
aceitar as diferenças de cada indivíduo e aprenderem o máximo possível com as mesmas. 
 



“A gente quer ajudar de todas as formas a inclusão das pessoas com deficiência na escola, no 
trabalho, na sociedade. A gente quer ajudar em todo esse processo e principalmente no combate 
ao preconceito. O que mais incomoda em quem tem deficiência é ouvir um comentário maldoso 
ou receber um olhar enviesado. Se houvesse mais oportunidade de conviver com pessoas com 
dificuldades, não haveria esse tipo de situação”, acredita Patrícia Almeida, coordenadora do 
evento. 
 
Mesmo com toda a mobilização para tanto, a maior dificuldade em se educar os deficientes 
visuais jovens e adultos sempre foi a falta de livros, que em muitos casos é a única, quando 
transcrito para o Braille, ferramenta para que o portador de deficiência visual (PDV) tenha acesso 
a informação impressa podendo, também, aprender as mais diferentes disciplinas do currículo 
escolar. O que não se aplica ao ensino da matemática, pois a disciplina requer material concreto 
para a sua assimilação. O único material concreto utilizado hoje, no DF, no trabalho com os 
deficientes visuais, a não ser por iniciativa de seus professores, é o  ábaco ou sorobã,   mas 
devido suas restrições em relação ao estudo de  alguns conteúdos, não pode ser o único material 
didático utilizado para o ensino da matemática. 
 
 No DF é dado aos portadores de necessidade especiais visuais, dentre outros, o satisfatório 
amparo material, estrutural e psicológico necessários para que suas capacidades sejam 
desenvolvidas e aprimoradas. Trazendo assim oportunidades de crescimento intelectual e 
formação profissional desses, que por muito tempo foram totalmente excluídos, mas que já 
começam, pela escola, a alcançar espaço e reconhecimento social. 
 
O processo de inclusão social dessas pessoas, no DF, começa pela escola que é, na maioria dos 
casos, o primeiro contato dos deficientes visuais com a educação, bem como com a matemática.  
Através do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais (CEEDV), que é a única unidade de 
ensino especializada no atendimento ao aluno cego e de baixa visão no Distrito Federal e 
Entorno, essa inclusão se inicia. 
 
2- REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Numa matéria do Correio Brasiliense publicada por Borges (2003), ressalta-se a iniciativa de um 
professor que deveria ser, e é,  exemplo de dedicação à  educação. Rubens Ferronato desenvolveu 
no ano de 2000, no interior da Paraíba, um instrumento para que cegos possam criar imagens 
onde pretendia apenas cumprir a promessa de ajudar um aluno seu, portador de deficiência visual, 
a aprender matemática. Três anos depois, Ferronato já havia produzido cerca de 200 placas 
artesanalmente e capacitado mais de 200 professores para utilizar a ferramenta pedagógica. Em 
novembro de 2003, sua iniciativa foi vencedora, na região Sul, do Prêmio Fundação Banco do 
Brasil de Tecnologia Social. O que deixa uma clara inspiração e consciência  que para se mudar 
alguma situação, por exemplo a educação, o primeiro passo  se dá com  iniciativas pessoais. 
 
É tarefa da educação ajudar a definir bases e diretrizes da humanização das relações humanas e 
por isso, dentre outros fatores, pode ser vista como de primordial importância no processo de 
inclusão social, o que hoje é uma preocupação nacional, evidenciada, também, pelos meios de 
comunicação em massa. È clara a noção de que uma sociedade justa não deve erguer barreiras de 



apartação a pessoas de classes, raças, gêneros e origens diferentes, muito menos às pessoas com 
deficiências. Nela se busca uma igualdade de direitos, amparados por leis, a todos os cidadãos 
que formam uma sociedade onde todos podem participar efetivamente dos processos sociais, 
econômicos e políticos  que constituem um sistema social  de governo. 
  
De acordo com Cavalcante (2004), trabalhar com uma turma de inclusão, de qualquer nível, 
envolvendo o tema identidade pode ser, à primeira vista, uma tarefa árdua. A questão é como 
contribuir para que alunos que muitas vezes se sentem diferentes e que têm a auto-estima 
fragilizada por causa de suas limitações se valorizem. Para ela a solução é identificar e exaltar as 
capacidades de cada um, em vez de colocar em primeiro plano as possíveis limitações. O que é 
indicado para turmas de qualquer idade ou série. 
 
Cavalcante cita o trabalho da professora de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Rosângela 
Sartoretto, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Cândida Fortes Brandão, em Cachoeira do 
Sul (RS), que tem uma turma de 18 estudantes – sendo dois com deficiência mental, um com 
deficiência auditiva e dois com deficiência visual. “Proponho peças de teatro em que cada um 
dramatiza algo importante do seu cotidiano”, conta. A professora desenvolve também atividades 
nas quais cada um se reconhece como participante de um grupo. Outro bom caminho para 
trabalhar a identidade e valorizar as potencialidades dessas crianças. 
 
Em outra matéria publicada pela redação do Correio Brasiliense no dia 10 de setembro de 2005, 
são ressaltadas as potencialidades das crianças deficientes visuais, que muitas vezes não são 
identificadas nem pelas crianças, muito menos pelas pessoas que as cercam. Para tanto, é preciso 
a participação presencial dessas em atividades e ambientes de socialização, que envolvam 
simplesmente capacidades, desconsiderando qualquer diferença que proporcione qualquer  tipo 
de descriminação.  
 
Matéria essa que mostra um exemplo de superação de duas crianças portadoras de deficiência 
visual, Paulo Santos Ramos, que cursa a 6a série na numa escola pública do DF, e Leomon 
Moreno da Silva, da 5a série da mesma escola, Mesmo com essa dificuldade, brilharam na 
primeira fase, realizada no último dia 08 de agosto, da última Olimpíada Brasileira de 
Matemática organizada pelos ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia em parceria 
com o instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), em escolas públicas de todo 
país. 
 

O objetivo da olimpíada, além de buscar a inclusão social, é incentivar crianças e jovens a se 
interessarem por matemática, favorecendo a habilidade para o raciocínio lógico e 
desenvolvimento do senso crítico. Estão participando alunos de 5ª à 8ª série do ensino 
fundamental e do ensino médio. 

  
De acordo como Censo Escolar 2003, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira(Inep/MEC) e publicado em seu site (2003),  no Brasil,   a cada 100 
estudantes portadores de necessidades especiais, 29 estudam com os demais alunos em classes 
comuns do ensino regular, educação inclusiva, e 71 estão matriculados em escolas 



exclusivamente especializadas ou classes especiais, talvez pela falta de conscientização das 
famílias, que ainda não reconhecem o valor do convívio dessas crianças com um ambiente 
comum a todos. Mesmo que, de acordo com o mesmo Censo, as matrículas dos estudantes com 
necessidades especiais em classes comuns tenham aumentado 30,6% em relação ao ano de 2002, 
totalizando 144.583 alunos, o número de estudantes em escolas ou classes exclusivamente 
especiais cresceu 6,2% e agora soma 358.987 alunos. O que deixa uma dúvida quanto à 
adaptação das recomendações feitas pelo MEC através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB). 
 
Fazendo uma analogia com as pesquisas sobre o assunto, realizadas pelo INEP desde 1998, 
chegamos a conclusão de que  a Política de Atendimento da Educação Especial vem tomando, em 
todo o país, novas proporções a cada ano e que a diferença entre os alunos atendidos em escolas 
especializadas e os que freqüentam escolas inclusivas vêm caindo podendo, talvez, com a nova 
consciência nacional sobre o assunto, apresentar outros números, onde a educação inclusiva será 
maioria ou, talvez,  totalidade  nesse, que o primeiro passo, processo de  inclusão social.  
 
 
3- DEFICIÊNCIA VISUAL NO DF 
 
 
Sendo a inclusão o desafio e objetivo que qualquer sociedade que prima a igualdade e justiça, o 
Governo do Distrito Federal (GDF) encara essa proposta dando total apoio aos centros 
especializados no atendimento ao deficiente visuais como, também, incentiva projetos 
apresentados pela Universidade de Brasília (UnB). 
 
Em matéria publicada por Schor (2003) ressalta-se a preocupação em se levar a leitura, como 
instrumento de crescimento intelectual, ao alcance de todos os  portadores de necessidades 
especiais visuais. O conhecimento é um forte adversário contra a exclusão desse grupo social que 
por muitas vezes se vê discriminado pelo fato de não terem acesso às informações que são 
publicadas. 
 
De acordo com a publicação a Universidade de Brasília, que é pioneira neste assunto, abraça mais 
uma vez essa causa ao lançar a primeira revista de divulgação científica do Brasil em versões 
adaptadas para portadores de deficiência visual, parcial ou total, utilizando-se também, além da 
escrita Braille, CD-ROM com software que reproduzem o texto em linguagem falada. Além dos 
tradicionais periódicos impressos. 
 
Em sua 16ª edição, a revista apresenta uma novidade oportuna. Aborda as questões relativas à 
educação de portadores de necessidades especiais e, segundo a professora coordenadora da área 
de educação especial da Faculdade de Educação (FE), Amaralina Miranda de Souza, a publicação 
do volume faz de “Linhas Críticas”, nome da revista, um marco no país. Também é mais uma 
referência na empreitada da Universidade pela adaptação de seus recursos aos portadores de 
necessidades visuais como um recurso de inclusão. 
 



A revista criada em 1995 como caderno científico hoje é considerada uma das mais importantes 
do país na área e trata, a cada seis meses de temas pedagógicos, com artigos de professores e 
pesquisadores do Brasil e exterior. 
 
As versões adaptadas para a leitura de portadores de deficiência visual foram elaboradas no 
laboratório de Educação Especial do DF, por colaboradores técnicos, bolsistas e professores da 
faculdade. 
 
Daniela, formanda em canto popular pela Escola de Música de Brasília e que pretende estudar 
regência na UnB, ressaltou a importância de iniciativas como a da revista. “Imagine se houvesse 
mais fontes de informação, revistas semanais e jornais que pudessem ser lidos por cegos? A UnB 
dá um exemplo que precisa ser seguido”  
 
 
4- INCLUSÃO SOCIAL DOS DEFICIENTES VISUAIS NO DF 
 
 
Não é possível falar de inclusão de qualquer grupo social sem que se aborde, primeiramente, o 
acesso dessas pessoas à educação, que é, sem dúvida a mola propulsora desse processo. 
 
È importante sabermos, antes de tudo, que Cega é a pessoa que possui no melhor olho, após 
correção, visão inferior ou igual a 1/10 da visão considerada normal, necessitando do Método 
Braille como meio de leitura e escrita. 
 
Baixa Visão é a pessoa que possui acuidade visual dentro dos limites de 1/10 a 3/10 da visão 
considerada normal, após correção, permitindo-lhe ler textos impressos, desde que seja utilizado 
o método ampliado. 
 
Vidente é a pessoa que enxerga normalmente ou com correção que não o impossibilite de ler e 
escrever sem qualquer no sistema regular. 
 
De acordo com Angélica de Oliveira Dias, baixa visão, diretora do Centro de Ensino Especial de 
Deficientes Visuais (CEEDV), localizado no Plano Piloto, o apoio dado pelo governo do Distrito 
Federal (GDF) junto a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) às pessoas portadoras 
de deficiências visuais parece ser, levando-se em consideração as lapidações sofridas ainda hoje 
por esse grupo social, um tanto quanto confortável. Por ser a única unidade pública de ensino 
especial, atende a toda a população do DF, que a ela é encaminhada. Como a educação é o 
primeiro passo para a inclusão social de qualquer pessoa que tenha condição para tanto, a 
estrutura montada no DF para o trabalho junto a esses alunos, é, de certa forma, exemplar. 
 
O ingresso das PPDV a esse centro é efetivado, após encaminhamento ao mesmo, pela equipe de 
avaliação, apoio e atendimento psicopedagógico que, após avaliação para detectar a necessidade 
especial inerente ao deficiente e ou reconhecimento do laudo oftalmológico portado por ele, 
encaminhá-lo-á, ou não, a uma instituição especializada na sua necessidade. Os alunos chegam a 
esse centro e passam a seguir um cronograma de atividades que proporcionam o aprendizado 



equivalente ao dos videntes, que compreende a educação precoce (0 a 4 anos), educação infantil, 
pré-escola e ensino fundamental (1a série). Após essa etapa, são encaminhados para uma escola 
inclusiva com a noções matemáticas, através da utilização do sorobã, de escrita e leitura em 
braille, proporcionais aos dos alunos das escolas regulares, já que ambos possuem capacidades 
compatíveis de aprendizado.  
 
Isabela Gomes, psicóloga vidente da instituição, responsável pelo atendimento psicopedagógico, 
relata que chegam muitos portadores a esse centro que têm outras necessidades, além da visual, 
que necessitam de apoio. Por isso a importância da avaliação feita por profissionais a esses 
deficientes, para que os mesmos possam ser encaminhados, ou não, a outra instituição. Como o 
Centro visa, primeiramente, a inclusão do aluno cego ou de baixa visão na rede regular de ensino, 
o mesmo oferece amparo a todos que têm condições para tanto. Crianças e adultos. 
 
O suporte dado às crianças que procuram esse centro envolve, desde a pré-escola ao Ensino 
Fundamental (1ª serie). Aos adultos que chegam ao CEEDV, existem cursos de reabilitação que 
envolve desde a alfabetização em Braille à aulas de Sorobã, que são ministradas por um ex aluno 
da instituição, Fernando Rodriges,  que é cego e seguiu todas as etapas normais de um servidor 
público. É formado em pedagogia e aprovado em concurso, comum a todos os professores, 
realizado pela SEDF, mostrando assim a eficiência da estrutura montada no DF para os DV, bem 
como as capacidades inerentes a eles. 
 
Após a primeira série do Ensino Fundamental esses alunos são encaminhados a uma escola 
inclusiva de ensino regular ou supletivo e têm o total apoio material (salas de recursos) como o 
acompanhamento de professoras itinerantes, requisitadas pela instituição inclusiva, para que essa 
etapa de inclusão seja efetivamente válida para seu futuro profissional. 
 
 
5- A MATEMÁTICA NA INCLUSÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS NO DF 
 
 
Trabalhar matemática com alunos deficientes visuais parece ser uma tarefa não muito fácil. Isso 
porque esses alunos precisam estar em contato direto com o que está sendo ensinado, ou seja, eles 
precisam literalmente “sentir” para poderem fazer suas abstrações. Não que os outros alunos não 
tenham essa necessidade, mas é que no caso dos deficientes visuais, o concreto é o principal meio 
de conhecimento das coisas que os cercam. Desse modo, ao professor cabe a responsabilidade de 
estar buscando estratégias concretas que possibilitam a compreensão de todos os alunos. 
 
Em entrevista dada por Antonia Mendonça, 23 anos, baixa visão e aluna da 2a série do ensino 
médio numa escola inclusiva do Plano Piloto, Setor Leste, foi relatado: “Só cheguei até aqui 
porque tive alguns professores que, mesmo sem material adequado, faziam de tudo para me 
ajudar com a matemática.” 
 
São poucas as alternativas que os docentes têm para trabalhar conceitos matemáticos de forma 
concreta nas escolas públicas do DF como também, em todo o país. Porém, a partir de estratégias 
simples criadas pelo próprio educador, os alunos podem ser estimulados a estarem buscando 



novas aprendizagens. São possibilidades que estão emergindo com maior intensidade nas últimas 
décadas, decorrentes principalmente da proposta inclusiva, que prima por salas heterogêneas o 
que, de certa forma, estimula o professor a estar buscando alternativas que possibilitem a 
aprendizagem de todos os alunos e não apenas de parte deles.  
 
Pode-se citar aqui, a iniciativa de Rubens Ferronato, professor que criou, no ano de 2000, um 
instrumento, o multiplano, para ajudar um de seus alunos que era cego, a aprender matemática. 
Hoje esse instrumento é utilizado por vários professores, alguns capacitados por ele, e sua atitude 
é referência em todo o país. 
 
Rubens Ferronato (2002) diz que a matemática não é mais algo inacessível para os cegos. Com 
sua invenção chamada Multiplano, os portadores de deficiências visuais (PDV) terão a 
oportunidade de aprender, através de um material concreto, a utilizar gráficos no estudo da 
geometria espacial e cálculos avançados. 
 
O instrumento (figura 1), é feito de uma placa de qualquer material ou tamanho, com furos na 
mesma distância e linhas e colunas de forma perpendicular que caracterizam um plano cartesiano. 
Nas pequenas aberturas são colocados pinos e, entre eles, elásticos que formam retas. Além das 
operações matemáticas – adição, subtração, multiplicação e divisão – efetivadas com o mesmo 
algoritmo que os videntes usam, o multiplano permite também que o aluno utilize arames para 
fazer parábolas e localizar os segmentos. O instrumento em terceira dimensão permite ainda que 
a pessoa determine a localização espacial de figuras. 
 
 
 

 
Figura 1- Multiplano.  

 



Apesar dos laboratórios de Matemática das Universidades de Brasília estarem cheios de materiais 
produzidos pelos graduandos, que fariam a diferença, tanto para os professores como e 
principalmente para os alunos, no que tange o ensino e aprendizagem da matemática, os únicos 
instrumentos que os alunos das escolas inclusivas do DF dispõem são os livros em Braille com 
suas simbologias adaptadas e o sorobã. Para a utilização desses instrumentos, os alunos fazem 
cursos específicos no CEEDV antes de serem encaminhados às escolas.  
 
Os deficientes visuais nem sempre tiveram acesso à educação, na forma inclusiva que é tratada 
hoje. Isto se dava porque muitos achavam que eles não conseguiam desenvolver seu lado 
cognitivo, além disso, não existia nenhum método de ensino da leitura e escrita para essas 
pessoas. O que era mais um fator exclusivo para esses cidadãos, hoje se faz diferente e a 
progressão dessa mudança é apresentada por Aranha (2003). 
  
Em 1784 o cientista Valentin Havy, fundou em Paris a primeira escola para cegos, denominada 
Instituto Real dos Jovens Cegos. Nessa escola usava-se um método para leitura e escrita de sua 
própria autoria, baseado na adaptação do alfabeto, produzindo letras comuns em relevo. O 
método mostrou-se pouco eficaz. Com isso Louis Braille, ex-aluno e posterior professor desta 
escola, cego desde os três anos de idade, criou em 1825 o sistema Braille, o qual era baseado em 
6 pontos em relevo, possibilitando a formação de 63 pontos diferentes (Figuras 2, 3 e 4), 
permitindo não só a leitura e escrita mas também a representação de símbolos de matemática, 
física, química e notações musicais. 
 
 
 

 
                                          Figura 2 - Alfabeto em Braille. 
 
 
 



 
                                          Figura 3 - Pontuação em Braille. 
 
 

 

 
                                          Figura 4 - Números em Braille. 
 
 
 
O sistema Braille foi o grande responsável pela inclusão dos cegos na rede regular de ensino. Ele 
não é utilizado somente para a leitura e escrita, mas também na matemática, na informática, na 
musica e em outras áreas do conhecimento. Para tanto, é necessária a utilização de uma 
simbologia peculiar a cada área do conhecimento. 
 
O Código Matemático Unificado (1998), retrata um avanço para o estudo da matemática, com a 
utilização, a partir de 1994, do Código Matemático Unificado para Língua Castelhana, com as 
necessárias adaptações à realidade brasileira. A utilização e o domínio dessa simbologia é de vital 
importância para que o deficiente visual consiga estudar a disciplina, já que o Braille é sempre 
escrito de forma linear e faz-se necessário símbolos que representem as operações do sistema 
comum, que é escrito verticalmente.  
                            
Vilma de Oliveira, funcionária do Centro de Apoio Pedagógico (CAP), responsável pela 
transcrição para o braille de todos os livros didáticos adotados pelas escolas do Distrito Federal, 
explica que a falta de livros em braille para os  alunos das escolas inclusivas se dá pela demora 
das escolas em enviar ao CAP a relação de livros a serem transcritos, o que só acontece quando 



começam as aulas, vista a dificuldade que o sistema Braille e suas simbologias impõem à 
transcrição. Ela declara que o braille é maravilhoso para os alunos, mas  a transcrição leva tempo. 
Ainda diz que para atender a todos os pedidos das professoras itinerantes, os livros teriam que 
chegar no mês de outubro, para que fossem utilizados pelos alunos no ano seguinte. E outro 
problema relatado por Vilma é o fato de que nem todas as escolas do DF utilizam os mesmos 
autores, o que dificulta ainda mais o trabalho, já que são 12 profissionais para atender todo o DF. 
Eles transcrevem os livros por capítulos já que os professores não utilizam todo o livro.   
 
Descrito por Aranha (2003), o Sorobã, ou ábaco, é um aparelho de cálculo de procedência 
japonesa, adaptado para o uso de deficientes de visão. Merece aceitação no ensino especializado, 
pela rapidez e eficiência na realização das operações matemáticas (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, radiciação, potenciação). Põe em funcionamento o cérebro, aguçando a 
inteligência, ajuda o aluno a resolver problemas de matemática com rapidez e perfeição 
desenvolve habilidades motoras, como movimentos de pulso, mãos e dedos, desenvolve a 
memória e a autoconfiança e, dentro outros, formam pessoas mais preparadas, do ponto de vista 
mental, da perseverança e da paciência. 

 
No Brasil, o sorobã (figura 5) foi adaptado para uso de cegos em 1949, por Joaquin Lima de 
Moraes. Hoje, seu uso é de valor reconhecido por professores especializados e pessoas cegas, e 
ainda requer uma orientação sobre as técnicas apropriadas para sua utilização. Seu emprego na 
aprendizagem da Matemática faz parte do currículo do Ensino Fundamental para deficientes 
visuais, sendo adotado pelo sistema educacional em todo território nacional. 
 
 

 
Figura 5 - Sorobã. 

 
 

No Distrito Federal os cursos especializados para a utilização desse material concreto são 
oferecidos a professores, bem como à comunidade, pelo Centro de Educação Especial dos 
Deficientes Visuais (CEEDV) e pela Escola de Aperfeiçoamento (EAPE), que por sua vez 



oferece outros cursos de capacitação de professores para o trabalho nas escolas inclusivas, o que 
deveria ser uma preocupação dos educadores que trabalham com deficientes. 
 
Tendo o objetivo de mostrar que os portadores de deficiências visuais, como qualquer outra 
pessoa, têm capacidade para vencer as barreiras do preconceito, estudar e ter uma profissão, são 
relatadas opiniões de dois profissionais, deficientes visuais com formação acadêmica que 
exercem suas profissões e cidadania, a respeito do atendimento dado pela SEDF a essa parcela 
excluída da população e como o ensino da matemática ajudou no desenvolvimento intelectual dos 
mesmos para a concretização do processo de inclusão. 
 
 Angélica de Oliveira Dias nasceu com catarata e aos 6 anos de idade teve glaucoma, perdendo 
assim, parte considerável da visão. Foi escolarizada pelo sistema público de ensino do Distrito 
Federal, o qual julga de excelente qualidade, pois consegue, para quem quer, direcionar o 
portador de deficiências visuais rumo a inclusão na escola, o que é a primeira etapa de um longo 
processo, e por fim incluí-lo no mercado de trabalho.  Formada em Pedagogia e aprovada em 
concurso público, Angélica ocupa hoje um cargo que poucos tem capacidade e conhecimento 
para assumi-lo. Diretora da instituição onde trabalha, (CEEDV), cargo conquistado por esforço 
próprio sem indicações políticas, o que acontece hoje nas escolas do DF, Ela é grata pela 
estrutura oferecida, no Distrito Federal, aos deficientes visuais, mas relata que sem o apoio de sua 
família as dificuldades que sua condição impões, hoje amenizadas pela tecnologia, se tornariam 
barreiras intransponíveis. Diz ainda que com o apoio de seus familiares e amigos conseguia 
sempre tirar boas notas e como praticava sempre o sorobã, era solicitada pelos colegas de classe 
para dar a resposta das operações matemáticas. De acordo com Angélica a política de inclusão 
que é aplicada, só vai realmente existir se tiver família, escola especializada e ensino regular, pois 
se isso não acontece o processo não significa nada. Ainda finaliza alertando hoje os pais de 
deficientes visuais que não buscam a escola pública do DF esta perdendo e muito. 
 
Formado em Pedagogia pela Faculdade da Terra em junho de 2005, Fernando Rodrigues, sempre 
praticou esportes e aos 7 anos teve descolamento de retina e ficou cego. Freqüentou o centro onde 
trabalha e teve toda a sua escolarização no sistema público de ensino especial oferecido pela 
SEDF. Além das dificuldades que sua condição lhe causava, a sua família não queria que ele 
estudasse, atrasando um pouco seu acesso à educação que aconteceu somente aos 10 anos de 
idade. Matriculou-se na Escola para Deficientes Visuais, hoje CEEDV, em 1987. Não conseguia 
aprender o braille por um bloqueio psicológico e só após 2 anos, com o apoio que a escola 
oferecia, venceu mais essa barreira e deu início ao árduo caminho rumo a inclusão social. 
Começou em 1992 a freqüentar o ensino regular com o apoio paralelo do CEEDV. Declara que 
com o conhecimento que adquiriu com uso do sorobã foi muito válido no ensino regular, onde 
conseguiu se sobressair aos outros alunos. A sua maior dificuldade era a falta de livros e 
paciência por parte dos professores. Hoje, após 14 anos de iniciada essa empreitada, ele mora só e 
se locomove sem a ajuda de ninguém, pratica esportes para deficientes visuais onde a matemática 
o ajuda a entender a geometria envolvida, diagonais, etc. Coloca que o processo de inclusão no 
DF, como em qualquer outro lugar do Brasil e talvez do mundo esta longe de se concretizar 
completamente, pois, diz ele, que se fala muito em capacitar o professor para receber o aluno 
deficiente, mas quem esta preparando o porteiro da escola e o motorista do ônibus. Ainda diz que 
os deficientes, ainda, sofrem muito com o preconceito por parte da sociedade em geral. 



6- CONCLUSÃO 
 
Em um mundo tão diverso, com pessoas totalmente diferentes, o ensino da matemática, de uma 
forma geral, pode e tem a qualidade de assumir uma função propulsora do raciocínio, bem como, 
das facilidades usuais que a mesma pode proporcionar às pessoas que desejam se incluir na 
adversidade social inerente aos cidadãos sócio-economicamente ativos do DF. Refiro-me aos 
portadores de necessidades especiais visuais: cegos e pessoas com baixa visão. As formas de 
aprendizado de cada indivíduo são diferentes, por isso a necessidade da atenção e adaptação da 
sociedade a essas diferenças, para que seja possível proporcionar oportunidades de inclusão 
iguais a todos. Os portadores de deficiências visuais, no caso, têm considerável importância para 
a sociedade, pois são requisitos básicos para o convívio social: o raciocínio, a memória e a 
habilidade manual, o que são características aguçadas destas pessoas. Considerando tais 
qualidades e sabendo que os deficientes visuais superam os videntes na resolução de problemas, 
assim, é uma obrigação de todos, principalmente do Governo, investir e dar apoio para que esses 
cidadãos desenvolvam e aperfeiçoem essas habilidades no intuito de conquistarem, com esforço 
próprio, a inclusão no mercado de trabalho, finalizando assim, mais uma etapa da total inclusão 
dessas pessoas na sociedade. Com essa pesquisa ficou claro que no Distrito Federal, esses 
cidadãos são, desde a pré-escola, bem amparados pelo Governo que oferece tanto uma escola 
especializada, como escolas inclusivas com professores que são, ou deveriam ser, capacitados, já 
que o GDF oferece, para os profissionais interessados, cursos para essa capacitação. Também é 
oferecido pelo GDF junto a SEDF, apoio material e psicológico aos deficientes visuais para o 
dinâmico aprendizado de disciplinas como a matemática que, dentro de suas vertentes, 
primordialmente necessita da utilização de um material concreto para sua compreensão, tanto 
para os portadores de necessidades visuais quanto para os  alunos ditos normais mas que 
apresentam necessidades educacionais.  Muitas vezes, o processo de inclusão dos deficientes 
visuais, é fadado pela própria família que não tem condições nem interesse de encaminhar o 
deficiente aos programas oferecidos pelo governo com parcerias, desfavorecendo a acessibilidade 
dessas pessoas à educação, e por conseqüência são levados à exclusão. Através de entrevistas 
citadas nesse trabalho, cria-se uma consciência da importância da família, como também da 
sociedade, no processo de inclusão desses, como de qualquer outro grupo social, o que só traria 
crescimento para nossa sociedade, já que o respeito às diferenças é uma condição básica de uma 
sociedade desenvolvida. 
 
 
7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

• BORGES, P. Professor desenvolve instrumento para que cegos possam criar imagens. 
Correio Brasiliense. Brasília. Pág 13, 19 dez. 2003; 

 
• BRASIL, Lei no 9394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF. 
V.134, no 248, p.27833-41, 23 dez. 1996. Seção 1; 

 



• CAIADO, Kátia Regina Moreno. Aluno deficiente na escola: lembranças e depoimentos, 
São Paulo: Autores Associados, 2003; 

 
• CAVALCANTE, M. Aparências Diferentes? Talentos também. Escola, Brasília, P. 32,33, 

julh de 2004; 
 

• FERRONATO, Rubens: A construção de \instrumentos de inclusão no Ensino da 
matemática. 2002; 

 
• INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Texeira,  Censo Escolar 2003, 

Brasília 22 de dez de 2003. Disponível em: www.inep.gov.br . Acesso em 21 out de 
2005; 

 
• Secretaria de Educação Especial. Saberes e práticas da inclusão: Desenvolvendo 

competências para o atendimento às necessidades educacionais de alunos cegos e alunos 
de baixa visão; 

 
• SÁ, R. Ser diferente é Normal. SEESP. Secretaria de Educação Especial, Brasília, 16 

de out de 2005. Disponível em www.mec.gov.br . Acesso em 21 de out. de 2005; 
 

• Sem Problemas. Correio Brasiliense, Brasília. Caderno Dois, Pág 03, 10 set. 2005. 
 

• SCHOR, G. Leitura ao alcance de todos. ACS. Assessoria de Comunicação Social da 
UNB, Brasília, 12 de nov de 2003. Disponível em:  
www.unb.br/acs/unbagencialag1103-19.htm 

 
• União Brasileira de Cegos. Código Matemático Unificado. São Paulo: F. Dorina Nowill 

para Cegos, 1998. 
 
 


