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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

 A oportunidade de fazer parte do projeto - Matemática Inclusiva -  no CEBRAV (Centro 

Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual), surgiu de uma conversa com a 

professora Maria Bethânia, na aula de Didática de Matemática III, no final do ano de 2016, no 

curso de Licenciatura em Matemática, da UFG. A professora nos relatou que havia um projeto, 

que até então não havia encontrado pessoas para executá-lo. Ela explicou que as atividades a 

serem desenvolvidas consistiria em uma catalogação de parte dos materiais do CEBRAV, ou 

seja, os materiais manipuláveis adaptados pela professora Maria Eurípedes de Souza Dias e 

utilizados, por ela, para ensinar Matemática para as crianças atendidas no CEBRAV. Esses 

materiais deveriam ser catalogados de maneira que – posteriormente - pudessem ser entendidos 

e utilizados por outros professores. Essa catalogação seria, também, de suma importância para 

o registro da história do CEBRAV e do excelente trabalho desenvolvido pela professora 

supervisora constituindo-se, também, em um acervo para orientação e pesquisa dos professores 

futuramente.   

  Interessamo-nos, imediatamente e nos propusemos a fazer parte do projeto.  

 O projeto da professora Maria Bethânia tem como objetivo colocar o aluno da 

licenciatura de Matemática em contato direto com materiais utilizados para ensinar Matemática 

para alunos com deficiência visual. E as atividades por nós desenvolvidas foram: catalogação 

dos materiais do CEBRAV, elaboração de roteiro para utilização dos materiais e estudo de 

ampliação dessa utilização.  

 Sendo assim, o presente trabalho, compondo o Estágio Supervisionado II, do Curso de 

Licenciatura em Matemática, tendo a professora Maria Bethânia como coordenadora consta das 

seguintes partes: um pouco da história do CEBRAV, a trajetória pessoal da professora Maria 

Eurípedes de Souza Dias (nossa supervisora), revelando partes de sua história,  uma breve 

introdução à linguagem braile e, por fim, os materiais por nós catalogados contendo objetivos, 

conteúdos/conceitos, nível escolar de aplicabilidade, como utilizar, material/cuidados e 

sugestões de ampliação, quando possível.  
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1 SOBRE O CEBRAV1 

 

 

Figura 1-  Organograma elaborado pelos autores. 

 

1.1 HISTÓRICO DO CENTRO BRASILEIRO DE REABILITAÇÃO E APOIO AO 

DEFICIENTE VISUAL – CEBRAV 

 

O processo de implantação do serviço de produção de livros em Braille em Goiás teve 

início em 1986. Visando ampliar o acesso das pessoas com deficiência visual à informação, 

dirigentes da (Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás) ADVEG, realizaram 

                                                           
1 Texto retirado no site do CEBRAV http://cebrav.seduce.go.gov.br/  

http://cebrav.seduce.go.gov.br/
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inúmeras viagens pelo Brasil e exterior, a fim de conhecer o funcionamento e os custos da 

implantação de uma imprensa Braille.  Optou-se pela compra do que havia de mais avançado 

no mercado à época: uma Impressora BETA X 10 e outros componentes acessórios, vindos da 

Alemanha. 

Em 1989 foi inaugurada pelo Governo do Estado de Goiás, na gestão do DR. Henrique 

Santillo, a primeira Imprensa Braille fora da região sudeste. 

Em 1998, por meio de um convênio entre a Associação Brasileira de Educadores de Deficientes 

Visuais ABEDEV e o Ministério da Educação — MEC, foi implantado o Centro de Apoio 

Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual – CAP/GO, Serviço 

operacionalizado pela Secretaria de Estado da Educação, projeto que contribuiu para 

implementação da Imprensa Braille, e que se destinava a oferecer subsídios e materiais didático-

pedagógicos aos educandos com deficiência visual matriculados na rede regular de ensino. 

Inaugurado no dia 13 de setembro de 2008, o CENTRO BRASILEIRO DE 

REABILITAÇÃO E APOIO AO DEFICIENTE VISUAL – CEBRAV agregou os serviços 

prestados pelo CAP e implantou os serviços de reabilitação. 

O CEBRAV é o resultado de um trabalho em conjunto entre o Governo do Estado de 

Goiás que, por meio da Secretaria de Estado da Educação, investiu em espaço físico, recursos 

humanos e acolheu as propostas e todas as ações do projeto, e a Associação dos Deficientes 

Visuais do Estado de Goiás – ADVEG, a qual viabilizou parceria com o Centro de Referência 

em Oftalmologia – CEROF do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, um 

consultório completo para atendimento em avaliação e diagnóstico, que funciona com os 

médicos residentes em Oftalmologia. 

O CEBRAV Proporciona às pessoas com deficiência visual o acesso à habilitação e 

reabilitação, atendimento educacional especializado, complementar e suplementar ao ingresso 

e permanência escolar, garantindo serviços indispensáveis à sua inclusão social e ao efetivo 

exercício de sua cidadania, com o propósito de se constituir no mais moderno serviço público 

do Brasil voltado para o atendimento de pessoas com deficiência visual. 
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1.2 QUEM SOMOS 

 

            O Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio às Pessoas com Deficiência Visual 

(CEBRAV) é um serviço público de atendimento integral e gratuito a esse público e de apoio 

técnico e institucional à sociedade. 

O CEBRAV foi formulado e articulado em conjunto, pelo movimento de direitos das 

pessoas com deficiência visual, a medicina oftalmológica e outros profissionais de diversas 

áreas, especializados no atendimento ao deficiente visual e constitui unidade operacional da 

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte/SEDUCE. 

             Funcionando em local privilegiado e com instalações e atendimento que se equiparam 

aos melhores serviços do Brasil, o CEBRAV é um instrumento da Administração 

Estadual/SEDUCE, destinado a responder às demandas do seu público alvo em todo o Estado 

de Goiás, disponibilizando mais de trinta serviços. 

 

 

1.3 NOSSOS CLIENTES 

 

              O público alvo do CEBRAV é constituído por pessoas com deficiência visual e suas 

famílias; pelos profissionais que atendem direta ou indiretamente a essas pessoas; pelas 

instituições dos três setores da sociedade, no concernente às ações de atenção às pessoas com 

deficiência visual; e demais interessados no assunto. 
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1.4 MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

O CEBRAV tem como missão institucional, oportunizar atendimento gratuito e de 

qualidade às pessoas com deficiência visual e suas famílias, nos campos da: 

Habilitação/reabilitação e apoio à empregabilidade; suplementação didático-pedagógica e 

suporte à rede de ensino; produção, adaptação e discriminação de materiais em sistemas de 

escrita e leitura acessíveis; suporte à acessibilidade/ajudas técnicas e capacitação de recursos 

humanos. 

Com vista ao alcance da plena inclusão social do seu público alvo, o CEBRAV constitui 

também um serviço de assessoramento especializado aos poderes públicos e a todos os setores 

da sociedade, nos assuntos de natureza técnica e institucional, inerentes às pessoas com 

deficiência visual. 

 

 

1.5 VISÃO INSTITUCIONAL 

 

  O CEBRAV trabalha com o propósito de se constituir num dos mais modernos e 

completos serviços brasileiro de atendimento às pessoas com deficiência visual e de suporte ao 

Estado e à sociedade, no desenvolvimento de ações voltadas para a efetiva inclusão social do 

seu público alvo. 

Adotando em todas as suas ações abordagem humana, holística e serviços/atividades 

integradas e intercomplementadas, o CEBRAV busca contribuir com a formação de cidadãos 

aptos a participarem da vida sócio-político-cultural como agentes ativos e capazes de 

transformar a realidade e com a construção/consolidação de relações familiares e socioculturais 

fundadas nos valores da igualdade, fraternidade, solidariedade e respeito às diferenças. 
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Figura 1. Inauguração da Imprensa Braille, no primeiro semestre de 1990. No plano intermediário do lado direito 

podemos observar o Governador Henrique Santillo, usando calça social e camisa xadrez, ao seu lado a Primeira-

dama do Estado e Presidente da Fundação de Promoção Social, Sônia Santillo, vestindo um conjunto escuro de 

saia e casaco enfeitado com um grande laço branco. Dois homens estão atrás do casal. Do lado esquerdo, uma 

mulher jovem, com traje social, aciona o teclado de um computador. 

  

 

Figura 2. Fachada do CEBRAV em plano frontal. No primeiro plano podemos observar uma placa de trânsito 

com instruções para veículo portador de pessoas com deficiência física e uso obrigatório de cartão. Em plano 

intermediário da fachada quatro colunas retangulares de mármore se destacam entre as paredes marrons e brancas 

que são entrecortadas por uma porta de vidro aberta, um coqueiro verde e vistoso enfeita a entrada feita por piso 

tátil. No plano de fundo, uma placa do lado esquerdo com a logomarca que consiste em uma letra “C” espiralada 

formando o desenho de um olho, ao lado dessa logomarca o nome CEBRAV, e abaixo Centro Brasileiro de 

Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual – Goiás. Do lado direito podemos ver o telhado e o alambrado da quadra 

de esportes. 
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1.6 NOSSOS SERVIÇOS  

 

1.6.1 Curso de capacitação para professores 

 

O Curso de Capacitação de Professores na Área da Deficiência Visual visa contribuir 

para o processo de formação continuada de professores das escolas públicas e particulares do 

Estado de Goiás. O mesmo se fundamenta na natureza dos conhecimentos científicos acerca da 

deficiência visual, nas recomendações da literatura com relação às competências necessárias ao 

professor que trabalhará com estes alunos, bem como, nas práticas pedagógicas dos 

profissionais do CEBRAV que, há vários anos, apoiam o processo de escolarização, deste 

público. 

Público alvo: Professores que atendem alunos com deficiência visual. 

Figura 3: Alunos do Curso de Capacitação para Professores – Área Deficiência Visual, durante uma aula de 

Orientação e Mobilidade – OM, no momento em que os mesmos realizam um percurso pelo CEBRAV, e uma das 

alunas utiliza venda nos olhos e bengala. 
 

 

1.6.2 Apoio especializado em Educação Infantil 

 

A Educação Infantil possui especificidades próprias, não devendo ser entendida, apenas, 

como um período prévio e preparatório para o Ensino Fundamental, e sim, como uma etapa que 
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desafia os sistemas de ensino a organizarem projetos pedagógicos que promovam o 

desenvolvimento global da criança. E este desenvolvimento requer uma abordagem pedagógica 

específica, voltada para conhecimentos, processos e habilidades associadas ao desenvolvimento 

intelectual, social, moral, emocional, físico, psicomotor, da consciência estética e da linguagem 

da criança, em seus primeiros anos de vida. 

Esse serviço propõe o desenvolvimento de ações pedagógicas em um ambiente lúdico, 

no qual a brincadeira se funde com estratégias de aprendizagem, proporcionando à criança a 

construção dos conceitos necessários para a sua autonomia, ingresso e permanência na rede 

regular de ensino. 

Público alvo: Crianças com deficiência visual com idades de 4 a 6 anos. 

 

Figura 4. Momento de uma aula de Arte com crianças na faixa etária entre quatro a seis anos de idade. As três 

fotos estão editadas com uma moldura branca e bolinhas coloridas. No alto, dois meninos, usando camisetas pretas 

sorriem após executar a atividade proposta pela arte-educadora, eles estão sentados em frente ao seu desenho que 

consiste em uma centopeia feita com as mãos e os dedos. Abaixo, à esquerda, a professora segura as mãos de uma 

menina, em movimento vertical, a fim que a criança perceba o gesto que conduzirá à confecção da ilustração da 

história. Do lado direito, uma criança está em frente ao seu desenho, podemos observar em destaque seus dedos 

em rosa e a palma da mão em azul. 

 

 

1.6.3 Apoio especializado em alfabetização 

 

A proposta desse serviço de alfabetização, através do Sistema Braille e de letras 

ampliadas, precisa prever algumas questões importantes para o desenvolvimento real de uma 

criança com deficiência visual. O professor alfabetizador não pode perder de vista as 
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especificidades que cercam aquele aluno. A escolha correta de um processo, de um método e 

de técnicas adequadas tem de estarem presentes nas metas traçadas por ele. 

 A criança com deficiência visual necessita ser trabalhada em todos os níveis: seu corpo 

e sua mente precisam integrar-se, formando um conjunto harmonioso de duas partes que têm 

de compatibilizar pensamento e ação. A tarefa é complexa, exige propósitos definidos e crença 

no êxito dos objetivos a serem alcançados. 

Público alvo: crianças de 6 a 9 anos. 

 

Figura 5. Crianças sentadas no chão manuseando livros adaptados em Braille. Do lado esquerdo vemos quatro 

crianças de aproximadamente oito anos fazendo a leitura dos livros. Abaixo, close em duas mãos lendo o livro 

com adaptações em Braille. A direita uma menina sorridente vestindo blusa amarela segura um livro. 

 

 

1.6.4 Aulas de dança 

 

    A dança é a arte mais antiga criada pelo homem, desde seus primórdios, o homem dança 

e se expressa através da mesma. Temos como proposta o Balé Clássico, o Jazz e as danças 

folclóricas e da cultura popular como agentes reabilitadores, devido às inúmeras qualidades 

corporais que elas propiciam ao sujeito que as pratica, com ou sem deficiência visual. Tratamos 

as danças com adaptações necessárias, revendo objetivos e finalidades, para que a mesma seja 

um meio facilitador da reabilitação, garantindo a autonomia e criatividade, sem negar a prática 

da arte e todo o conhecimento que nela reside. 
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Público alvo: pessoas com deficiência visual a partir de anos de idade. 

 
Figura 6. Bailarinas com idade entre 6 e 8 anos, vestidas com saias de tule rosa, algumas com collant e sapatilhas. 

Na parte superior elas estão na sala de aula frente a uma barra, em fila com os pés unidos e joelhos dobrados, 

braços entrelaçados e mãos dadas como uma corrente. Na parte inferior do lado esquerdo três estão sentadas no 

chão sentadas elegantemente, e três estão atrás de pé fazendo posições do balé com os braços. Do lado direito 

vemos as bailarinas se posicionando para a foto e a professora de costas indicando a posição dos braços. 

 

 

1.6.5 Educação musical 

 

O ensino da música tem por objetivos gerais abrir espaço para que os alunos possam se 

expressar e se comunicar através dela, bem como promover experiências de apreciação e 

abordagem em seus vários contextos culturais e históricos.  O trabalho com esse gênero, 

desenvolve as habilidades físico-cenestésica, espacial, lógico-matemática, verbal e musical, 

além das noções básicas de música, dos cantos cívicos nacionais e dos sons de instrumentos de 

orquestra. Os alunos aprendem cantos, ritmos, danças e sons de instrumentos regionais e 

folclóricos para, assim, conhecerem a diversidade cultural do Brasil. 
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Público alvo: pessoas com deficiência visual a partir de 4 anos, e sem limite de idade. 

 
Figura 7.  Crianças em pé tocando flauta e uma profissional sentada tocando violão. 

 

 

1.6.6 Iniciação esportiva/Esporte de rendimento 

 

Este serviço tem como objetivo possibilitar às pessoas com deficiência visual, durante 

seu programa de reabilitação, alcançar os benefícios que as atividades esportivas oferecem, 

favorecendo uma melhor qualidade de vida e integração social. Essa consiste em oportunizar 

aos alunos a aprendizagem de várias modalidades, como: a estimulação e a ampliação do 

vocabulário motor por intermédio de atividades variadas de recreação, exercícios físicos e 

esporte de rendimento. 

Público alvo: Pessoas com deficiência visual a partir de 4 anos, e sem limite de idade. 
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Figura 8. Jovem atleta do CEBRAV na pista de atletismo se preparando para saltar, ela veste uniforme do Brasil, 

usa uma venda rosa. A foto mostra o momento da corrida em que seus pés estão fora do chão. 

 

 

1.6.7 Curso de informática 

 

O curso de informática tem a finalidade de proporcionar às pessoas com deficiência 

visual, um atendimento que habilita e ou reabilita para o exercício de sua autonomia e da sua 

profissionalização, tendo o computador como uma ferramenta de trabalho em uma realidade 

informatizada, bem como um entendimento em software e hardwares necessários para a 

acessibilidade, que  as conduzam  à independência no uso das tecnologias da informação e 

construa o exercício da liberdade intelectual, para o manuseio e produção da leitura e da escrita, 

por meio do uso do computador. 

Neste sentido o curso de informática propõe trabalhar a qualificação em informática 

básica acessível, através de cursos de digitação e Windows, visando promover a inclusão digital 

e o desenvolvimento social e econômico, e também orientar os alunos para não só operar o 

computador, mas tê-lo como ferramenta de estudo, trabalho e lazer. 

Público alvo: pessoas com deficiência visual que domina o sistema Braille e ou a escrita 

convencional ampliada. 
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Figura 9.   Em fundo azul, duas fotos coloridas da sala de informática do CEBRAV. Na parte superior, perfil de 

um rapaz utilizando fone de ouvidos e sentado em frente ao computador, ele lê uma apostila em Braille. N aparte 

inferior, cinco jovens alunos sentados em seus computadores, a professora de pé auxiliando. 

  

 

1.6.8 Reabilitação visual 

 

O serviço de Reabilitação Visual consiste em aprender a utilizar o resíduo da visão para 

desempenho de atividades educacionais e da vida diária. Essa reabilitação tem como objetivo 

estimular o hábito de olhar e observar, partindo da consideração de que, quanto mais se utiliza 

a visão residual, mais funcional ela se torna. Dessa forma, o reabilitador orienta a criança quanto 

ao ato de aproximar o objeto de acordo com a distância necessária para conseguir ver, 

identificar, distinguir, e denominar o que é visto.  Orienta-o também em relação à adaptação de 

materiais, para obter a melhor resposta visual, devendo esta estimulação ter início o mais cedo 

possível, visto que “ (…) a visão é uma função que se aprende, a sua qualidade pode ser 

melhorada durante o período sensível (0 a 5 anos) ” (Plut apud CASTRO, 1994, p.100). 
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Público alvo: crianças e adolescentes com baixa visão. 

 

Figura 10. Sala de estimulação visual do CEBRAV nela vemos uma mulher e um menino sentados em volta da 

mesa. Ela o orienta em uma atividade de encaixar blocos geométricos. Ao fundo vemos um armário branco com 

materiais utilizados no atendimento. 

  

 

1.6.9 Intervenção precoce 

 

Esse serviço tem o objetivo de promover oportunidades para o desenvolvimento global 

da criança e sua integração e participação na esfera familiar e social. 

O programa de intervenção precoce consiste em um conjunto de métodos e técnicas que 

favorecem o ensino-aprendizagem envolvendo a criança e a família, a comunidade e os 

profissionais especializados atuando em uma perspectiva interdisciplinar, colaborando com que 

a criança com baixa visão ou a cega utilize plenamente seu potencial de desenvolvimento para 

lhe garantir uma vida com qualidade. 

Público alvo: crianças com deficiência visual de 0 a 3 anos. 
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Figura 11. Sala de intervenção precoce do CEBRAV.  Nela vemos dois profissionais, duas crianças e uma mãe 

sentados em colchonetes coloridos realizando uma atividade, ao redor deles brinquedos e instrumentos musicais. 

 

 1.6.10 Atividades de vida Autônoma e social – AVAS. 

  

O serviço de AVAS tem o objetivo de proporcionar à pessoa com deficiência visuais 

condições para que alcance o nível máximo de independência, tanto nas atividades relacionadas 

aos cuidados pessoais, como também na sua vida doméstica e social. Esse serviço favorece ao 

deficiente visual, o desenvolvimento dos sentidos remanescentes, mediante atividades 

funcionais contextualizadas, a fim de que se torne autossuficiente para alimentar-se, vestir-se, 

executar as tarefas rotineiras do lar, conviver adequadamente e participar plenamente de sua 

comunidade. 

Público alvo: pessoas com deficiência visual a partir dos 7 anos de idade. 

 

Figura 12.   Cozinha utilizada no atendimento de atividades da vida diária (AVAS). Nela vemos uma jovem com 

touca no cabelo e avental, preparando um bolo. Na parte superior ela segura o bolo pronto. Ao lado dela, a 

profissional responsável pelo atendimento. 

  

 

1.6.11 Orientação e mobilidade 
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O serviço de Orientação e Mobilidade (OM) é de fundamental importância, e tem como 

objetivo a interação do indivíduo com o ambiente, possibilitando a conquista da sua autonomia 

e independência. A Orientação, para o deficiente visual, quer ele seja cego ou com baixa visão, 

é o aprendizado no uso dos sentidos para obter informações do ambiente e a Mobilidade é o 

aprendizado para o controle dos movimentos de forma organizada e eficaz. 

Neste sentido faz-se necessário a aquisição de habilidades para o desenvolvimento dos 

elementos motores, das técnicas de autoproteção, rastreamento, o uso de instrumentos de pré-

bengala e bengala longa. 

Público alvo: pessoas com deficiência visual a partir dos 7 anos de idade. 

 

Figura 13. Calçada do CEBRAV com pista tátil amarela, nela duas crianças de aproximadamente onze anos 

caminham segurando uma bengala. 

 

 

1.6. 12 Produção de materiais acessíveis 

 

Esse serviço tem a finalidade de garantir o acesso, pelas pessoas cegas e com baixa 

visão, aos materiais didáticos, literários e informativos de que necessitam para o seu pleno 

desenvolvimento educacional, profissional e cultural, impressos em Braille, ampliados e 

digitalizados. 
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Para atender a essa demanda o CEBRAV conta com salas equipadas para editoração, 

impressão e encadernação, adequadas à produção e adaptação dos citados materiais, bem como 

profissionais capacitados no sistema Braille, informática, ciências Humanas, Exatas e naturais 

e revisores com domínio sobre a grafia Braille. 

Atualmente o CEBRAV disponibiliza materiais pedagógicos para alunos matriculados 

na rede regular de ensino, inclusive transcrições de avaliações pedagógicas em Braille e 

ampliadas, com fontes de acordo com a acuidade visual do usuário; formatação e adaptação de 

textos para serem lidos com programas sintetizadores de voz; transcrição de documentos, 

boletos e quaisquer outros textos para o sistema Braille, e deste para a escrita convencional. 

Público alvo: Pessoas cegas e com baixa visão, de todo o Estado de Goiás. 

 

Figura 13. Unidade de Produção de Materiais Acessíveis – Os profissionais estão digitando e formatando os textos 

que serão entregues aos alunos nos formatos: Braille, fonte ampliada ou digitalizados. 

 

 

Endereço: Rua 134, 235 - St. Oeste, Goiânia - GO, 74115-050 

              Telefone: (62) 3201-7423 

 

 

  

https://www.google.com.br/search?q=cebrav+endereço&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LChPq6g0qEjXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBKz8zCy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjuq7Xhk-TWAhXHjZAKHczAAUoQ6BMIiwEwDw
https://www.google.com.br/search?q=cebrav+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjuq7Xhk-TWAhXHjZAKHczAAUoQ6BMIlQEwEQ


23 
 

2 TRAJETÓRIA PESSOAL – Profa. Maria Eurípedes de Souza Dias 

 
Maria Eurípedes de Souza Dias2 

 

A trajetória da professora Maria Eurípedes de Souza Dias com os deficientes visuais 

iniciou-se com a vinda de sua prima, que era deficiente visual, Celeni Martins da Silva, para 

Goiânia, em 1980, para estudar no IAC (Instituto Artesanal dos Cegos).  

 

Nos primeiros anos que minha prima, ficou no IAC, eu quem a acompanhava nas 

festas de aniversário, casamentos dos amigos DV dela, participava das festas juninas 

e final de ano no IAC e nas reuniões da incipiente ASSOCIAÇÃO DOS 

DEFICIENTES VISUAIS. Nesses primeiros anos ela passava alguns finais de semana 

lá em casa ocasião quando ela me ensinou o braile e as vezes eu lhe tirava algumas 

dúvidas de matemática: Assim entrei para o movimento das pessoas com deficiência 

visual por causa dela. Se hoje tenho essa história devo a ela a minha entrada nos 

movimentos dos D.V.  (DIAS, 2017). 

 

 Em contato com o instituto participou de muitas atividades como festa junina, festa de 

natal. Nesta época não tinha trabalho fixo, ocupava-se dando aula particular de Matemática e 

declara que nunca teve intenção de trabalhar como os deficientes visuais, seu envolvimento 

inicial foi puramente de vínculo familiar.   

Posteriormente, nos anos de 1980, final dos anos 80, teve contato com CEAD (Centro 

de Apoio ao Deficiente), localizado no Bairro Vila Nova, em Goiânia. No quadro de 

funcionários havia a necessidade de um professor para trabalhar com os conteúdos de 

Matemática e Física – de preferência que conhecesse o braille -  ou com interesse para aprender 

e enfrentar esse desafio. 

 

E assim, eu fui sem pensar, na verdade, Quando cheguei eu pensei “Jesus amado! O 

que eu estou fazendo aqui”. Só então, vi o tamanho da encrenca que eu tinha 

arrumado. Mas, já estava lá não tinha jeito de voltar. Então, eu comecei, peguei gosto 

e resolvi enfrentar os desafios, que não foram poucos (DIAS, 2017). 

 

                                                           
2 http://lattes.cnpq.br/4034777795609781  

Nasceu em Anicuns (Goiás) em 17 de fevereiro de 1958. Fez o 

ginásio em Anicuns. Estudou no Liceu na Cidade de Goiás, nos cursos de 

Contabilidade e Magistério no Colégio Sant’Ana, em 1976. Mudou-se para 

Goiânia em 78. 

Especialista em Neuropedagogia (2012). Especialista em 

Administração Educacional (1997). Possui graduação em Curso de 

Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás (1987). 

Atualmente é professora titular CAP/CEBRAV CENTRO 

BRASILEIRO DE REABILITAÇÃO E APOIO AO DEFICIENTE 

VISUAL e professora titular do Centro universitário Anhanguera. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Política Educacional, 

atuando principalmente nos seguintes temas: soroban, ensino da 

Matemática, deficiente visual, educação e inclusão. 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4034777795609781
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Os desafios foram surgindo no cotidiano, o domínio do braille e como ensinar 

matemática para esse público. Foram muitos estudos e dedicação para entender esse universo.  

 

Para dar aulas para os alunos com deficiência visual, precisava, é lógico, dominar o 

código matemático em braile da quinta série (hoje sexto ano) ao ensino médio. No 

CEAD tinha uma pequena biblioteca Braile sob a responsabilidade da Nicinha  

(Eunice Suares Barboza) a quem devo muito nessa caminhada. Eu pedi e ela me 

emprestou os livros em braile dos mesmos autores e edição que eu tinha a tinta. De 

matemática, do ensino fundamental do CASTRUCCI, do ensino médio do IEZZE e 

de física do RAMALHO. Nesse primeiro momento, não sei precisar quantas 

madrugadas e fins de semanas, que eu passei debruçada em cima desses   livros 

fazendo um estudo comparativo entre a escrita à tinta com a escrita em braille. Esse 

foi um período de muito, mas muito aprendizado. Acho que nunca aprendi tanto em 

tão pouco tempo. Depois que já dominava os códigos matemáticos em braile e como 

usá-los recebi um livro em braile com todos esses códigos...parece brincadeira. 

(DIAS, 2017). 

 

 De acordo com a professora Maria Eurípedes de Souza Dias (2017), foram os alunos 

que apresentaram o soroban como ferramenta na aprendizagem matemática, em que o 

conhecimento foi construindo em parceria com os alunos e as descobertas celebradas. 

 

Os meninos me apresentaram o soroban. Quando eles apresentaram o soroban eu falei 

pronto, agora o que eu vou fazer com isso! Aí os meninos começaram a me dar umas 

dicas, não eram suficientes, eu chamei uma professora que estava lá na época, que era 

a Marta, devo isso a Marta Lemos, era diretora do centro de apoio (CEAD). Falei: 

“Marta, você sabe soroban? Senta comigo e me ensina esse trem aqui”. Ela sentou 

comigo, talvez uns 15 a 20 min. Ela me mostrou a lógica do soroban. Ela me mostrou 

como registrar os números foi assim e quem tem domínio da Matemática, não tem 

dificuldade. Ela me mostrou os números, eu entendi, a adição, uma multiplicação, 

divisão, assim, talvez tenha gasto 40 min. Eu levei o soroban para casa. Aí, eu me 

encantei com ele também. Eu passei um final de semana inteirinho estudando esse 

soroban.  Quando eu cheguei na segunda-feira, isso foi, eu não sei, parece que foi 

numa terça ou quarta, eu só sei que na semana seguinte, eu já sabia, sabia não, eu falo 

que o soroban a gente aprende sempre, eu disse: “Marta, eu acho que já sei esse trem. 

” Depois que eu dominei o soroban, dominei essa escrita no sistema braille, aí foi bem 

mais tranquilo.  

 

Superadas as primeiras dificuldades vão surgindo outros desafios com o conteúdo de 

Matemática a ser ministrado. O maior problema era que não havia muitos materiais 

manipuláveis para que os conteúdos fossem compreendidos e apreendidos pelos alunos. A 

professora admite que só conseguiu continuar com esse trabalho porque contou com a ajuda 

dos alunos como protagonistas e ouvi-los fez toda a diferença. 

 

Aí foram começados outros desafios: como ensinar geometria, como se faz, não tinha 

nada. Eu tenho muita dó dos meus primeiros alunos, sabe, das minhas cobaias, porque 

gente, a gente sofreu juntos. Sempre que eu falo isso, eu quero que isso fique 

registrado: “Os meus alunos foram os meus mestres também”. Se eu ensinei muito a 

eles, eu aprendi muito mais com eles. Meus alunos foram os meus mestres. São meus 

mestres até hoje, é com quem eu aprendo todos os dias.  
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No período de 1989, já concluído o Curdo de Pedagogia, o maior desejo era trabalhar 

com a educação básica, anos iniciais do Ensino Fundamental, porque sempre via problemas 

com o conteúdo de Matemática apresentados pelos alunos do Ensino Médio e acreditava que 

esses déficits deveriam ser sanados na base.  

 

Durante muitos anos trabalhei, com o apoio pedagógico em matemática e física – 

física por extensão a gente estudava juntos e acabava dando certo com os alunos da 

quinta série (hoje sexto ano) ao ensino médio.  A finalidade do apoio pedagógico era 

tirar dúvidas imediatas trazidas pelos alunos que estavam na rede regular de ensino. 

O curso básico, foi criado no início dos anos noventa, quando os atendimentos eram 

na biblioteca braile. O curso tinha currículo próprio, centrado na matemática básica, 

e era destinado a todos deficientes visuais que desejassem participar 

independentemente de estar ou não na rede de ensino. Todos esses atendimentos 

existem até hoje. Com a migração desses atendimentos da biblioteca braile para 

o CEBRAV, surgiu a oportunidade para eu trabalhar com o ensino da matemática com 

os primeiros anos das séries iniciais. O que era meu “ sonho de consumo” por que 

sempre acreditei, que quase a totalidade das dificuldades, dos alunos estava e estão na 

base que são os primeiros anos do ensino fundamental (DIAS, 2017). 
 

 De acordo com a professora Maria Eurípedes de Souza Dias (2017), um dos grandes 

conteúdos que apresentam maiores complicações são divisão de polinômios e expressões 

numéricas, pois necessitam de muita abstração.  

 

[...] eu ainda acho difícil ensinar divisão de polinômio em braille porque esse conteúdo 

em braille é muito longo. Resolver aquelas expressões numéricas sem nenhum 

fundamento, foi quando eu comecei a buscar outros caminhos para ensinar. Eu fui 

inventando a partir das necessidades.  Então, teve toda essa trajetória, nisso se vão 

trinta anos, né.  

 

 Durante muito tempo, já no CEBRAV (Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao 

Deficiente Visual), trabalhou por muito tempo sozinha e sem recursos, tendo que criar, para 

ensinar o conteúdo de Matemática da educação básica. O centro acompanha crianças de todas 

as idades. Nos últimos dez anos, a professora celebra a contratação da professora Érika, que de 

acordo com a professora Maria Eurípedes de Souza Dias (2017), é “uma pérola para nós, um 

diamante”. Diante da contratação houve a divisão dos níveis.  

 

[...] eu comecei a realizar meu sonho de consumo, que foi ficar com a educação 

infantil até o quinto ano e a Erika a partir do sexto ano. Eu tenho uns alunos ainda. 

Nos dias que ela não vem do ensino médio, agora vou fazer tudo que eu gosto, usar 

esse material, essas tranqueiras todinha. Usar esses materiais, essas tranqueiras faz 

parte da minha história de professora: durante muitos anos eu trabalhei com os alunos 

DV e na rede regular de ensino, no município de Goiânia. Sempre usei sucatas para o 

ensino da matemática. 

 

Aposentada pelo Estado, seu contrato no CEBRAV é de ordem municipal, pois o Centro 

possui convênio tanto com o Estado quando com o Município.  
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Em seu relato, a professora Maria Eurípedes de Souza Dias (2017), questionada sobre 

quais conteúdos matemáticos são mais difíceis de introduzir ela reafirma a divisão de 

polinômios, geometria, matriz. 

 

O que eu achei mais difícil ensinar em termos de conteúdo quando comecei a trabalhar 

com os deficientes visuais foi trabalhar a geometria, polinômios, muito decoreba, 

pensa uma divisão de polinômio em braille? Um desafio atrás do outro; pense em 

trabalhar multiplicação de matriz, sabe, pensa você trabalhar isso! E eu tinha um 

compromisso: ou você aprende ou aprende. Me incomodava quando eu via que os 

meninos não entenderem, só decoravam, isso incomodou muito, incomoda sempre. 

 

Outro conteúdo que também aponta como dificuldade, diz respeito a gráfico e em sua 

experiência em acompanhar os alunos para realizar o ENEM (Exame nacional do Ensino 

Médio) faz algumas denúncias.  

 

Agora, a coisa que eu acho complicado, ainda, é gráfico. Gráfico é assim, bem mais 

complexo. Eu vejo a descrição, por exemplo, a questão d prova do ENEM, descrever 

aquelas figuras em braille, eu professora Euripa, que acompanha os meninos, eu acho 

aquilo ali terrível aquelas descrições de conteúdos de gráficos para a pessoa cega, 

aquela descrição é cruel. Porque eu acho que ela não esclarece muita coisa, acho que 

ela mais atrapalha do que ajuda. Gráficos para pessoas cegas têm que tatear, ele tem 

que fazer (DIAS, 2017). 

 

Em suas buscas para ensinar esse conteúdo, relata que o que ajudou foi à facilidade em 

assuntos matemáticos ou o desejo que sempre teve em aprender, em aceitar desafios.  

 

Sempre fui muito boa em matemática, sempre fui muito tranquila em matemática. Eu 

sobrevivi muito tempo dando aula de matemática que era bem tranquilo. Era uma 

disciplina que eu nunca tive dificuldades, sempre tive muita facilidade, eu falo que 

algumas coisas de matemática eu nasci sabendo, sabe. Gente, eu tenho uma facilidade 

em matemática, tenho uma facilidade, tenho uma facilidade em entender, sabe. Uma 

facilidade, tanto é que, por exemplo, o braille, eu sempre tive muita facilidade para 

aprender, muita. Eu não sei se era facilidade ou se era desejo, né. Então, aproveitava 

que minha prima estava aí e como eu gosto muito dela, eu tinha muita vontade de 

ajudá-la também. Então, tinha esse desejo enorme de esse desejo enorme de ajudar. 

Então, eu acho que juntava as duas coisas, não é., mas assim, eu te falo que não tenho 

nenhuma dificuldade, tanto é que quando a gente foi trabalhar matemática, 

descobrindo a simbologia, as particularidades da escrita no sistema braille, isso tudo 

foi muito tranquilo. (DIAS, 2017). 

 

A professora Maria Eurípedes de Souza Dias (2017) termina a Entrevista dizendo que 

durante sua trajetória houve muitos desafios, estudos, seminários, ação política e social, 

movimento, invasão, conquistas: “eu participei de tudo, de todo esse movimento. Mas foi muito 

legal, eu falo assim, a vida foi muito, a vida foi muito amorosa comigo, sabe. ” E conclui: “ 

Então, assim, enfim, essa é a história e eu falo assim: “Aprendo cotidianamente com os meus 

alunos. ” 
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3 A LINGUAGEM BRAILLE 

 

 

Figura 14. O braille - figura ilustrativa retirada da internet 

 

O Sistema Braile, também denominado Código Braille, é composto por 63 (sessenta e 

quatro) ou (64)3 símbolos resultantes do arranjo de 6 (seis) pontos, dispostos em duas colunas 

de 3 (três) pontos. Na reglete este está configurado em um retângulo de seis milímetros de altura 

por aproximadamente três milímetros de largura. Os seis pontos formam a chamada "cela 

Braille". Para sua identificação, os pontos são numerados da seguinte forma: de cima para 

baixo, coluna da esquerda, os pontos 123, e de cima para baixo, coluna da direita, os pontos 

456. O Sistema Braille aplicado à Matemática, chamado por Código Braille Matemático, 

também foi proposto por Louis Braille, em 1837. Nele, foram apresentados os símbolos 

fundamentais para algarismos e sua utilidade aplicada à Aritmética e Geometria. Em 1878, foi 

realizado um Congresso Internacional em Paris, com a participação de países europeus e dos 

Estados Unidos, onde ficou estabelecido que o Sistema Braille deveria ser adotado de forma 

                                                           
3 Se incluir a sela vazia. 
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padronizada em consonância com a proposta apresentada por Louis Braille, em 1837. O sucesso 

do Sistema Braille e a faculdade das pessoas cegas vieram para o Brasil por José Álvares de 

Azevedo, após uma temporada em Paris estudando no Instituto Real dos Jovens Cegos. Ele 

ensinou o Sistema Braille para Adèle Sigaud, que foi levada a D. Pedro II para apresentar seus 

objetivos para criação de um colégio onde as pessoas cegas pudessem estudar, o que 

materializou na criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 17 de setembro de 1854, 

o que hoje conhecemos por Instituto Benjamin Constant. 

 Com o passar dos anos, outros estados brasileiros investiram na educação para cegos 

através da criação de unidades de ensino voltadas para o atendimento destes. Mas o marco 

histórico brasileiro na educação de pessoas cegas veio em 1946 com a Fundação Dorina Nowill, 

oferendo ensino integrado e produzindo e distribuindo materiais didáticos para cegos, como 

livros impressos, digitais e em áudio e sorobans. Esta instituição, hoje, oferece gratuitamente 

serviços especializados para pessoas com deficiência visual e suas famílias, além de cursos e 

palestras para diferentes públicos.  
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4 MATERIAIS MANIPULÁVEIS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

A utilização de materiais manipuláveis se torna vital para o aprendizado do deficiente 

visual. Mas o que são materiais manipuláveis? São objetos reais que o aluno é capaz de tocar, 

sentir, manipular e movimentar. Objetos que representam uma ideia. A atividade com os objetos 

manipuláveis passa pela manipulação, representação, tendo assim, o deficiente visual 

construído uma ideia ampliada, concreta para atingir as abstrações. Atribui-se aos objetos 

manipuláveis a propriedade de tornar significativa uma situação de aprendizagem.  

Assim, os materiais manipuláveis garantem que os conceitos sejam compreendidos, 

apreendidos e que a aprendizagem seja dinâmica, mantendo os alunos ativos, envolvendo-os, 

ajuntando e adequando aos diferentes níveis de aprendizagem, ajudando na resolução de 

problemas e a comunicar matematicamente.   

Portanto, os materiais manipuláveis/concretos quando utilizados corretamente 

proporcionam uma aprendizagem significativa, em que o aluno participe raciocinando, 

reelaborando, ressignificando o saber histórico-sócio culturalmente produzido. O professor 

como mediador do processo, com metodologias e planejamentos adequados cria um ambiente 

rico em experiências construtoras do conhecimento, pois sabemos que nenhum material é válido 

por si só.  

Nesse trabalho estão elencados alguns dos materiais manipuláveis utilizados no 

CEBRAV, criados e adaptados pela professora Maria Eurípedes de Souza Dias. 
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4.1ORDENAÇÃO/SERIAÇÃO  
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Objetivos 

 Seriar objetos considerando a ordem linear de grandeza desses elementos. 

  Possibilitar ao aluno a reflexão e a compreensão quanto aos conceitos de maior, menor, 

crescente, decrescente, sucessor, antecessor.  

 

Conteúdos/Conceitos 

Maior, menor, crescente, decrescente, sucessor, antecessor. 

 

Nível 

Educação Infantil, 1º Ano do Ensino Fundamental. 

 

Como utilizar 

A utilização desse material pode ser individual, em dupla e também em grupo. A partir do 

contato e das orientações os alunos vão percebendo que os objetos são diferentes e construindo 

os conceitos objetivados. É importante ato de significação pelo qual eles compreendem e 

organizam o mundo a sua volta. Desenvolver a habilidade de seriar é importante, pois é também 

deste modo que a criança aprende a sucessão natural dos números. 

 

Material/Cuidados 

O material é reciclado. Potinhos ou garrafas de plásticos de diferentes tamanhos. Não 

oferecendo nenhum risco para a criança.   
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4.2 COMPARAÇÃO/SEMELHANÇAS 
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Objetivos 

 Conduzir a criança a conhecer, interagir, vivenciar os conceitos de igual, diferente e 

noções de par.  

 Expressar, comparar e relacionar os objetos e seus atributos percebendo semelhança e 

diferença (forma material). 

 

Conteúdos/Conceitos 

Igualdade e diferença. 

 

Nível 

Educação Infantil, 1º Ano do Ensino Fundamental. 

 

Como utilizar 

Coloca-se uma tampa na caixa menor e as outras tampas na caixa de papelão maior. Então 

através do tato pede-se para que a criança encontre a tampa igual e faça o par. Podendo ampliar 

a brincadeira de acordo com os objetivos propostos. 

 

Material/Cuidados 

O material é reciclado. Várias tampinhas de plásticos de diferentes tamanhos, espessura e 

formatos. Caixa de dois tamanhos diferentes. Não oferecendo nenhum risco para a criança.  
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4.3 JOGO DA MEMÓRIA 

 

  

 

 

Objetivos 

 Desenvolver o raciocínio lógico, atenção, concentração e principalmente a capacidade 

de ler o numeral em braille, memorizando seu correspondente. 

 Promover a socialização e o respeito mútuo entre as crianças, à medida que respeitem 

as regras. 
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Conteúdos/Conceitos 

Leitura do numeral em braille. Conceito de par. 

 

Como Jogar/Utilização 

1.Coloca-se os potinhos em ordem crescente de numeração. 

2. Pede-se que a criança escolha dois potinhos, leia o numeral em braile e depois abra-o. 

3.Se formar par, eles são retirados. Caso contrário, eles são fechados e a vez passa para a criança 

seguinte.  

4.O jogo termina quando todos os pares são encontrados.  

5.Ganha quem tiver o maior número de pares. 

 

Material/Cuidados 

Vários potinhos, em sua tampa são colocados a representação numérica em braille. Dentro dos 

potinhos são colocados vários objetos para que a criança reconheça através do tato. Não oferece 

nenhum risco para a criança.  

 

Ampliação 

Esse jogo pode variar com diferentes objetos. Podendo trabalhar várias categorias como meios 

de transporte, brinquedos, figuras geométricas, animais... 
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4.4 JOGO DOMINÓ DE FORMAS GEOMÉTRICAS (Adaptado pela coordenadora 

Lílian).   
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Objetivos 

 Desenvolver a sensibilidade, o raciocínio lógico, atenção, concentração e reconhecer as 

formas geométricas.  

 

Conteúdos/Conceitos 

Formas geométricas 

 

Nível 

Educação infantil e alfabetização. 

 

Como Jogar/Utilização 

1. Cada jogador recebe 7 pedras quando começa a rodada. Se na partida houver menos de 4 

jogadores, as pedras restantes ficam no monte para serem compradas. 

2. O jogo começa pelo jogador que tenha a pedra dobrada, chamado de carretão (duas figuras 

iguais). No caso de que nenhum jogador tenha dobradas, começará o jogador que colocar a 

pedra primeiro na mesa. A partir desse momento, os jogadores realizam suas jogadas, por turnos 

e no sentido anti-horário. 

3. Cada jogador, na sua vez, deve colocar uma das suas pedras em uma das 2 extremidades 

abertas, de forma que os pontos de um dos lados, coincida com os pontos da extremidade onde 

está sendo colocada. As dobradas são colocadas de maneira transversal para facilitar sua 

localização. 

4. Se um jogador não puder jogar, deverá “comprar” do dorme tantas pedras como forem 

necessárias. Se não houver pedras no dorme, passará a vez ao seguinte jogador. 

5. O jogo terminará quando um jogador colocar todas as suas pedras ou não tenha mais como 

colocar mais pedras, o fecha. Assim ganha quem tiver menos pedras em mãos.  

 

Material/Cuidados 

Jogo em madeira, com as formas geométricas em EVA. Cuidado para que a criança não coloque 

na boca. 
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Ampliação 

O jogo poderá ser desenvolvido com quantidades numéricas.   
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4.5 INCLUSÃO E NÃO EXCLUSÃO 

 

     

 

 

 

Objetivos 

 Desenvolver a capacidade de perceber que um está dentro do outro, que é relação 

fundamental para realizar operações, é fundamental compreender que dentro de uma 

determinada quantidade encontram-se outras. 

 

Nível 

Educação Infantil. Anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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Como utilizar 

Pede-se para a criança através do tato colocar os potinhos dentro do outro, seguindo uma 

ordenação do menor está contido dentro do maior. Pode-se determinar tempo. 

 

Material/Cuidados 

Vários potinhos de tamanhos diferentes que caibam um dentro do outro. Não oferecendo 

nenhum risco para a criança.  

 

Ampliação 

Esse material pode variar com diferentes objetos e podendo também nos anos iniciais do ensino 

fundamental fazer estimativas com bolinhas fazendo a contagem de quantas cabem em cada 

potinho. Dando ideia de inclusão hierárquica, que é a relação que permite à criança a 

quantificação dos objetos como um grupo, elaborar arranjos numa relação ordenada. Apresentar 

vários cubos e pedir que sejam encaixados uns dentro dos outros, por ordem de tamanho, de 

forma que todos estejam dentro do maior deles. A cada inclusão, observar que o maior contém 

os menores.  

Trabalha a ideia de subconjuntos e conjuntos.   
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4.6 DIMENSÃO 
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Objetivos 

 Desenvolver a capacidade de percepção de dimensões.  

 Desenvolvimento tático.  

 

Conteúdos/Conceitos 

Conceitos de tamanho: grande, pequeno/fino, maior, menor, grosso. Espessura: largo e estreito. 

Sólidos geométricos e todos os conceitos que os envolve.   

 

Nível 

A partir da Educação Infantil. 

 

Como utilizar 

Pede-se para o estudante através do tato identificar (formas) as latas de acordo com as perguntas 

do mediador. 

 

Material/Cuidados 

Material composto por latas encapadas de diferentes tamanhos e espessura. Não oferecendo 

nenhum risco à criança.  

 

Ampliação 

Podendo ser ampliado colocando objetos dentro das latas e pedindo que coloque em ordem de 

peso, em ordem crescente ou decrescente.   

Sólidos. 
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4.7 GRANDEZA/VOLUME 
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Objetivos 

 Explorar a noção de grandeza através da comparação entre: pequeno/grande; alto/baixo. 

 Explorar noção de volume (espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem 

de comportar alguma substância). 

 

Conteúdos/Conceitos 

As unidades padronizadas de medidas de capacidade (l e ml); medidas de capacidade, de 

grandezas.  

 

Nível 

 A partir da Educação Infantil. 

 

Como utilizar  

Pede-se para a criança através do tato colocar as garrafinhas ordenadas do maior para o menor. 

Problematize quando se colocar água nos potinhos, qual terá mais capacidade de comportar o 

maior volume de água, qual ficará mais pesado. Depois se faz a experiência colocando água e 

propondo variações.  

 

Material/Cuidados 

Material composto por garrafinhas pet de diversos tamanhos.   

 

Ampliação 

Diversificação do material para preenchimento das garrafas, podendo ser grãos.  
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4.8 SEQUENCIAÇÃO (Material disponibilizado pelo MEC) 

 

  

 

 

Objetivos  

 Fazer com que a criança perceba e compreenda o conceito de ordem, o conceito de 

maior e menor. 

 Compreender os conceitos de sucessor e antecessor. 

 

Conteúdos/Conceitos  

Conceitos de ordem, sucessor, antecessor, maior e menor.  

 

Nível  

O material deve ser utilizado a partir da alfabetização.  

 

Como utilizar  

Sobre uma base, que pode ser de EVA preto, como ilustrado acima, é posta uma fita adesiva a 

fim de prender os tabletes de fundo azul com retângulos amarelos. É colocado a disposição do 

aluno esses tabletes embaralhados a fim de que ele possa, através do tato, ordená-los em ordem 

crescente ou decrescente a partir da quantidade de retângulos de cor amarela. É importante 

ressaltar que tais retângulos estão sobrepostos à base azul, com um relevo facilmente 

identificável pelo tato do aluno.  
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Material/Cuidados  

O material é confeccionado em papel EVA, de espessura e tamanhos variados e para a série 

indicada não representa quaisquer riscos ao aluno.  

 

Ampliação  

Esse material oferece uma flexibilidade quanto as formas de sua utilização. Além de ser usado 

na ordenação pode ser utilizado na realização de operações de soma e subtração. Por exemplo, 

um tablete com um e outro com dois retângulos amarelos representa (em quantidade) a um 

tablete que tenha três retângulos amarelos.   

 

  



47 
 

4.9 MERCADINHO – DÚZIAS 

 

 

 

Objetivos  

 Fazer com o que o aluno aprenda e compreenda sobre o conceito de dúzia, 1/2 dúzia, 

metade e a partir disso ser capaz de realizar atividades que envolva esses conceitos.  

  Tato, classificação e organização. Organizar embalagens por forma.  
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Conteúdos/Conceitos  

Conceito de dúzia, meia dúzia, metade.  

Matemática financeira, compra, venda, troco. Números  

 

Nível  

Educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Como utilizar  

Esse material pode ser utilizado de muitas maneiras diferentes a depender do objetivo visado 

pelo professor. Se o objetivo for explorar o conceito de dúzia, o aluno é levado a preencher a 

cartela com os ovos e assim ir percebendo a que quantidade uma dúzia faz referência. E também 

pode trabalhar o conceito de dezena e unidade. Levando o aluno perceber que a dúzia é 

constituição de 1 dezena e 2 unidades. 

 

Material/Cuidados  

O material é constituído basicamente por uma cartela de ovos, estes de plástico ou cera, com 

doze lugares e não representa nenhum risco ao aluno.  

 

Ampliação  

É possível trabalhar-se com operações de soma e subtração, além de explorar a questão do 

volume dos ovos, que podem ser de plástico ou de cera, entre tantas outras coisas.  
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4.10 GEOMETRIA – RETAS – TEOREMAS 

 

  

  

  

 

Objetivos  

 Fazer com que o aluno compreenda o conceito de reta, retas concorrentes, retas 

paralelas, o que é um triângulo, um retângulo e outras figuras geométricas cujos lados 

são segmentos de reta. 
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Conteúdos/Conceitos  

Conceito de retas e suas classificações, ângulo, triângulo, retângulo e outras figuras 

geométricas. Teorema de tales. Área e perímetro.  

 

Nível  

Ensino Fundamental. 

 

Como utilizar  

O aluno vai ter em sua disposição canudinhos, de espessura fina (de preferência), e alfinetes e 

sobre uma base maior, que preferencialmente EVA sobre isopor, ele deve, a partir do objetivo 

e orientação do professor realizar a atividade que se pede, como a construção de um triângulo 

visto na imagem acima.  

 

Material/Cuidados  

O material é constituído de uma base em EVA, canudinhos e alfinetes. Diferentemente dos 

outros, este pode apresentar algum risco por conta dos alfinetes que podem machucar os dedos.  

 

Ampliação  

O material pode ser utilizado com uma multiplicidade exponencial, indo desde os conceitos 

primitivos de reta até a construção de figuras geométricas a partir dos mesmos.   
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4.11 SÓLIDO GEOMÉTRICO: PIRÂMIDE. 

  

 

 

 

Objetivos 

 Promover análise e reflexão das formas geométricas presente no cotidiano. 

 Construção do sólido geométrico: pirâmide utilizando material acessível.  
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Conteúdos/Conceitos  

Conceitos da pirâmide, apótema e altura e cálculo de área.  

 

Nível  

Ensino médio  

 

Como utilizar  

O professor deve orientar diretamente o aluno nessa atividade, trabalhando principalmente 

através do tato, do sentir.  

 

Material/Cuidados 

Pirâmide construída com papel cartão. Não oferece nenhum risco ao aluno. 

 

Ampliação 

Pode-se ampliar para a construção de sólidos de Platão, prismas... 
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4.12 GEOMETRIA - PLANO CARTESIANO 
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Objetivos 

 Introduzir o conceito de ponto no plano cartesiano. 

 Fazer com que o aluno compreenda como fazer uma marcação no mesmo e ideia de 

pares ordenados, origem, quadrantes.  

 

Conteúdos/Conceitos  

Conceito primitivo de ponto e reta, pares ordenados, quadrantes.  

 

Nível  

Ensino Fundamental. 

 

Como utilizar  

É colocado à disposição do aluno, alfinetes e canudinhos a fim de que ele possa marcar pontos 

e construir retas.  

 

Material/Cuidados  

É colado sobre uma base de EVA, preferencialmente, eixos, que servirão como eixo das 

abscissas (x) e das ordenadas (y), confeccionados de diferentes materiais e que contenham 

marcações. Tais marcações servem de suporte para a identificação do ponto. Lembrando que 

as mesmas são perceptíveis ao tato do aluno. O canudinho e o alfinete também faz parte do 

material na hora de marcar o ponto e construir as retas, pares ordenados.  

 

Ampliação 

O material pode ser ampliado para a construção de figuras geométricas no plano, favorecendo 

a compreensão dos limites de tais figuras. Figuras Geométricas, classificação dos triângulos e 

outras figuras.  
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4.13 GEOMETRIA - CIRCUNFERÊNCIA  

 

  

 

 

Objetivos 

 Introduzir o conceito de circunferência como sendo conjunto dos pontos equidistantes 

em relação a um determinado ponto (centro).  
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Conteúdos/Conceitos 

Circunferência, raio, diâmetro, seno, cosseno, tangente. Quadrante.   

 

Nível 

Ao final do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

 

Como utilizar  

Sobre um plano de papel EVA, com os eixos das ordenadas e das abscissas feito de barbantes, 

e um aro de plástico ou metal, pode-se propor algumas atividades, tais como: distância do centro 

da circunferência a borda, ou seja, a distância referente ao raio desta circunferência. 

Material/Cuidados 

EVA sobre o isopor como plano, alfinetes, barbante e círculo de plástico. Cuidado refere à 

manipulação dos alfinetes, que deve ser trabalhado com maior detalhe. 

 

Ampliação 

A ampliação do material pode abranger diversas conceitos, tais como o de figuras inscritas, 

comprimento de arcos, distância entre pontos sobre a circunferência etc.  
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4.14 SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL – BOLINHAS DE GUDE 
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Objetivos  

 Introduzir o conceito de quantidade. 

 Fazer com que o aluno compreenda os conceitos de unidade, dezena e centena.  

 

 

Conteúdos/Conceitos  

Conceitos de quantidade, unidades, dezenas e centenas.  

 

Nível  

Anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Como utilizar  

É posta à disposição do aluno uma caixa com várias bolinhas de gude para que ele transfira-as 

para outra caixinha com repartições em unidades, dezenas e centenas. Quando ele preencher a 

casa das unidades com 10 bolinhas o aluno deve pegar um saquinho, também a sua disposição, 

e colocar as 10 bolinhas e passar esse saquinho para a casa das dezenas e assim analogamente, 

quando completar dez saquinhos na casa das dezenas colocar todos num saquinho maior e 

transferir para a casa das centenas.   

 

Material/Cuidados  

O material é constituído basicamente de bolinhas de gude, caixinha (caixa das repartições) de 

cartolina ou outro material mais resistente e saquinhos plásticos.  

 

Ampliação 

Essa atividade também pode ser realizada do caminho inverso. Dentro da repartição das 

centenas ter um saquinho e pedir para que o aluno abra-o e faça a separação e posteriormente 

decomponha, a distribuição nas outras casas, as da dezena e unidade.  
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4.15 SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL – PALITINHOS DE PICOLÉ 

 

 

 

 

Objetivos 

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático. 

 Compreender a estrutura organizacional do sistema de numeração decimal de base 10: 

contagem, base, valor posicional. 

 

Conteúdos/Conceitos 

Sistema de numeração decimal, unidades, dezenas, centenas, ordem, composição, 

decomposição, base.  

 

Nível 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

 

 

 



60 
 

Como utilizar 

O aluno em posse dos palitinhos pede-se que ela represente um numeral e dentre os numerais 

representados as unidades transformam-se em dezenas a cada dez, formando um único feixe de 

palitos, as dezenas em centenas e assim sucessivamente.   

 

Material/Cuidados 

O material é constituído por palito de picolé de madeira e fita crepe, não constituindo nenhum 

risco em sua utilização.  

 

Ampliação 

O material em que se pode trabalhar o concito de outras bases e diversas situações problemas.  
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4.16 SISTEMA MONETÁRIO EM BAILLE 
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Objetivos  

 Fazer com que o aluno compreenda o sistema monetário do Brasil 

 Conhecer suas cédulas de dinheiro, além de proporcionar situações para que o aluno 

saiba utilizá-las.  

 

Conteúdos/Conceitos  

Conceito de valor em dinheiro do sistema monetário brasileiro; 

 

Nível  

Ensino fundamental: séries a partir do 2° ano. 

 

 

Como utilizar  

É interessante que a atividade seja realizada em dupla. O aluno terá próximo de si várias cédulas 

de diferentes valores e com o colega poderão realizar brincadeiras com as mesmas sempre 

envolvendo situações conhecidas por eles, como ir ao supermercado, por exemplo.  
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Material/Cuidados  

O único material para realizar essa atividade são cédulas de dinheiro (sem valor) com 

identificações em Braille.  

 

Ampliação  

O material permite a criação de muitas atividades interessantes, como a da matemática do troco. 

É importante frisar que as atividades com esse material devem, em sua maioria, ser realizadas 

em parceria com outros colegas. Construção do conceito de números inteiros: positivo, negativo 

com os conceitos de crédito e débito. 
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4.17 DIVERSÃO COM FRAÇÕES EM BRAILLE – Material elaborado pela profa. Liliane 

Alves de Araújo - Coordenadora do CEBRAV. 
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Objetivos 

 Compreender o conceito de fração como parte da divisão presentes em várias situações 

do cotidiano.  

 Desenvolver o conceito de inteiro, partes, denominador, numerador. 

 

Conteúdos/Conceitos 

Fração, divisão, inteiro, partes. 

 

Nível 

4º e 5º anos do Ensino Fundamental. 

 

Como utilizar 

Primeiramente trabalha-se a noção do inteiro, em seguida esse inteiro pode ser dividido em 

quantas fatias, partes forem necessárias, trabalhando os números fracionários. 

 

Material/Cuidados 

Eva, placa de isopor. Não oferecendo nenhum risco em sua manipulação. 

 

Ampliação 

Pode se trabalhar várias situações problemas vivenciadas no cotidiano.   
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4.18 CONCRETIZANDO OS NÚMEROS DECIMAIS 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do 

sistema de numeração decimal, identificando a existência de “ordens” como décimos, 

centésimos e milésimos. 

 



67 
 

 

Conteúdos/Conceitos 

Números decimais, décimos, centésimos e milésimos. 

 

Nível 

Ensino Fundamental a partir do 4º ano. 

 

Como utilizar 

 

Divide-se o canudinho em dez, cem e mil partes para que o aluno tenha a noção das subpartes 

do numeral. 

 

Material/Cuidados 

Canudinhos de plásticos e barbantes, não oferecendo nenhum risco a criança. 

 

Ampliação 

Medidas de comprimento. Resolver situações-problemas com desigualdades nas medidas de 

comprimento, utilizando fita métrica adaptada ao deficiente visual. 
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4.19 FRAÇÕES EQUILAVENTES  
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Objetivos 

 Perceber que duas frações são equivalentes quando ambas representam a mesma 

quantidade. 

 Utilizar a representação de frações equivalentes em situações que indicam a relação 

parte-todo. 

 

Conteúdos/Conceitos 

Fração equivalente. 

 

Nível 

Ensino Fundamental a partir do 3º ano até o 6º ano. 

 

Como utilizar 

Com as placas de isopor vai construindo a noção do inteiro, do todo e que ele pode ser dividido 

em quantas partes forem possíveis e que essas partes representam o mesmo inteiro, mostrando 

ao aluno essas divisões sobrepondo-as a placa inteira e através do tato levando-os a perceber 

essa relação de equivalência.   

 

Material/Cuidados 

Caixa de papelão do mesmo tamanho e placas de isopor. O cuidado na manipulação por ser o 

isopor frágil.  

 

Ampliação 

O material poderá ser desenvolvido utilizando papelão, blocos de madeiras. Pode-se trabalhar 

também os conceitos de adição, subtração, divisão.  
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4.20 ÁBACO OU SOROBAN 

 

 

 

O Ábaco ou Soroban4 é um instrumento de calcular característico dos povos orientais. 

Já era utilizado, bem antes da era cristã. Os deficientes visuais utilizam o Soroban na realização 

de operações matemáticas. 

O Sistema Braille é o mais completo, perfeito, seguro e eficiente meio de acesso à 

instrução, à cultura e à educação para a integração social das pessoas cegas. 

Criado por Louis Braille na França, em 1825, o Sistema Braille é um dos códigos de 

apoio da língua, cuja importância reside no fato de habilitar o ser humano a compreender o 

mundo por meio de um sistema organizado de símbolos, substituindo o alfabeto convencional 

por um alfabeto de pontos em relevo, o que possibilita ao deficiente visual à escrita e a leitura. 

 Para a Professora Maria Eurípedes de Souza Dias (2017), a ideia de construir o soroban 

foi quando surgiu as políticas públicas de inclusão, que segundo a professora, 

 

Não era inclusão, era exclusão a parte pedagógica pra cego, porque o que se fazia com 

o cego era de dar dó, de dar compaixão, sabe. O aluno ia para a sala regular, ficava 

sentado com o professor de apoio de lado dele, fazendo tudo para ele. [...] O aluno era 

cego, a professora de apoio sentava do lado dele, copiava tudo a tinta pra ele e dava o 

caderno pra levar pra casa. Aí quando eu vi essa inclusão, gente, eu comecei a sofrer 

tanto, esses meninos chegavam, eles me contavam o que eles sofriam dentro da sala 

de aula e aquilo foi me irritando e aquilo foi me irritando. (DIAS, 2017). 

 

                                                           
4 http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgpT8AB/educacao-especial-apostila?part=5  

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgpT8AB/educacao-especial-apostila?part=5
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Diante do fato, a professora Maria Eurípedes de Souza Dias (2017), com o apoio de seu 

marido, que é deficiente visual começaram um movimento social, político protestando a 

inclusão em Goiás. O movimento mesmo com a construção de um documento referenciando 

todos os protestos, no entanto, não deu os frutos desejados, o que exigiu outras estratégias da 

professora. 

 

Quando eu vi que não dava certo, o nosso movimento não deu certo, a gente não 

contou muito com o apoio da associação na época, eu falei olha eu vou ensinar a 

pessoa como é que trabalha com cego, foi aí que nasceu esse soroban. Eu falei, eu vou 

fazer um soroban. [...] Aí o que que acontece, eu fiz um projeto pra prefeitura na 

época, fora do meu horário de trabalho. [...] Aí eu fui pra rede regular de ensino aonde 

tinha criança cega. Aí eu fiz um projeto, qual que era o projeto, era ensinar matemática 

através do soroban. Usar o uso do soroban para o ensino da matemática e ensinar 

braille para todas as crianças e eu fui. Então, eu escolhi quatro escolas. Cada escola 

eu ia uma vez por semana, então em cada escola uma vez por mês, porque eram quatro 

escolas, né, e eu podia ir só uma vez por semana que era o dia que eu não trabalhava. 

Aí eu fui pra essa escola e comecei a ensinar soroban pra esses meninos. Gente, isso 

está na prefeitura, vocês precisam de ver que gracinhas, os meninos eles começaram 

a encantar. Toda criança fez um soroban desse, isso eu tirei dinheiro do meu bolso. 

Toda criança fez o seu soroban e eu comecei a ensinar matemática pra todo mundo 

usando soroban e todas as crianças da sala aprenderam braille. Aí, menina foi tão bom, 

foi tão bom, mas foi tão bom esse trabalho, nossa. Foi assim, foi um trabalho 

fantástico. Foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz até hoje, sabe, que valeu a 

pena. (DIAS, 2017). 

 

 De acordo com a professora Maria Eurípedes os primeiros anos de inclusão foram uma 

lástima, as crianças sofreram, não foram incluídas, não foram inclusas em absolutamente nada. 

No entanto, vislumbrou um ponto positivo de todo esse movimento de inclusão. 

 

Mas assim, eu acho que a inclusão teve um fator positivo, acho que a inclusão teve 

um grande mérito jogou pra sociedade que existe deficiente e que deficiente estuda. 

Tiraram eles do esconderijo. (DIAS, 2017). 

 

Objetivos 

 Auxiliar nos cálculos matemáticos, ainda estimula a coordenação motora, sendo capaz 

de desenvolver concentração, raciocínio lógico-matemático, atenção, memorização, 

percepção e cálculo mental, principalmente porque o operador é o responsável pelos 

cálculos por meios concretos, aumentando a compreensão dos procedimentos 

envolvidos. 

 Através da exploração tátil do Soroban, o aluno cego que o manipula é capaz de entender 

todo o processo matemático envolvido nos cálculos, possibilitando a formação do 

conceito numérico tanto quanto as propriedades estruturais da adição, subtração, 

multiplicação e divisão. 
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Conteúdos/Conceitos 

Adição, subtração, multiplicação e divisão, potência, radiciação, mmc e mdc, fração e toda a 

parte da aritmética.  

 

Nível 

A partir da Educação Infantil. 

 

Como utilizar  

Existem vários manuais de como utilizar o soroban. Disponibilizamos alguns endereços:  

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12454-

soroban-man-tec-operat-pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192   

 

http://www.colegioglauciacosta.com.br/moodle/file.php/1/O_Uso_do_SOROBAN_no_Ensin

o_da_Matematica.pdf  

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABegAAH/soroban-manual-portugues 

 

Material para construção do Soroban/Cuidados 

Papelão, tecido TNT, fitas, bolinhas com furos, tesoura, cola de isopor, estilete, régua, linha de 

anzol, tesoura. Os cuidados na construção referem-se a alguns passos que devem ser preparados 

pelo professor por ser perigoso ao aluno. O material confeccionado não oferece nenhum risco. 

 

Ampliação: Construção do Soroban passo a passo 

 

1. Recorte dois retângulos de papelão com as medidas: 24cm x 14cm e 22cm x 12cm 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12454-soroban-man-tec-operat-pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12454-soroban-man-tec-operat-pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192
http://www.colegioglauciacosta.com.br/moodle/file.php/1/O_Uso_do_SOROBAN_no_Ensino_da_Matematica.pdf
http://www.colegioglauciacosta.com.br/moodle/file.php/1/O_Uso_do_SOROBAN_no_Ensino_da_Matematica.pdf
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABegAAH/soroban-manual-portugues
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2. Recubra o retângulo menor com tecido TNT e cole sobre o retângulo maior. 

 

3. No retângulo maior faça medidas de 1 cm nas bordas e recorte. 
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4. Separe 84 bolinhas com furos de uma cor e 21 bolinhas de outra cor. 

 
5. Separe também 5 m de fita da cor de sua preferência. Amarre na ponta da fita um pedaço de 

linha de anzol para facilitar a passagem das bolinhas. 
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6. Coloque as 84 bolinhas de 4 em 4 embaixo e no lado superior as 21 bolinhas de 1 em 1. 

 
 

6. Faça furos de 4,5 cm separando com fita em unidade, dezena e centena. Perfura de um lado 

e perfura no mesmo lugar do outro lado. Vai alternando, pega unidade, dezena e centena e 

deixa a outra sequência aberta, depois tem que ir costurando o inverso e vai amarrando. 
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7. Faça os acabamentos finais, estéticos. Fica prático e com a mesma funcionalidade de um 

soroban comercializado.  
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