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Só fazemos melhor aquilo que repetidamente 

insistimos em melhorar. A busca da excelência 

não deve ser um objetivo. E sim, um hábito. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as implicações e possibilidades do Sorobã no 
desenvolvimento lógico matemático do aluno com deficiência visual, na construção dos 
números naturais, monetários e do processo operatório do sistema de numeração decimal.  A 
coleta de dados foi realizada durante os meses de março a agosto de 2007 em um centro 
especializado para alunos com deficiência visual da Secretaria de Educação do Distrito 
Federal. Para esta Pesquisa Qualitativa com base na pesquisa participante foram eleitos três 
alunos adultos com deficiência visual, acometidos de baixa visão, cegueira congênita e 
cegueira adquirida. Todos os alunos encontravam-se em processo de alfabetização 
matemática. Foram utilizados como procedimentos de pesquisa: (a) observação participante; 
(b) entrevistas semi-estruturadas; (c) diário de campo; (d) filmagens; (e) gravações e (f) 
fotografias. A pesquisa foi desenvolvida desde quando o aluno não possuía conhecimentos 
necessários ao manuseio do Sorobã até a aquisição desses, fase que é chamada de Pré-Sorobã. 
Buscou-se conhecimentos na Educação Matemática que visassem a dar novo significado aos 
papéis do professor e do aluno, valorizando este último como construtor de seu conhecimento. 
Assim, a Teoria de Campos Conceituais de Gérard Vergnaud, que versa que o aprendizado do 
aluno se desenvolve por meio de estratégias e esquemas que divergem do usualmente 
ensinado na escola, balizou este estudo. A mediação foi amplamente utilizada por não ser uma 
mera transmissora de informações, mas sim uma promotora do desenvolvimento e da 
construção do conhecimento do aluno. Este processo metodológico, de oportunizar o aluno 
como construtor, proporcionou uma nova concepção no fazer pedagógico e contribuiu para 
uma nova postura que valoriza mais as falas do aluno. Esta escuta colaborou na criação de um 
novo recurso didático-pedagógico para auxiliar no processo de cálculo na fase intermediária 
que antecede o Sorobã. 
 

Palavras-chave: Educação matemática. Pré-sorobã. Sorobã. Deficiência visual. Mediação de 
conhecimentos matemáticos. Formação continuada. 

 

 



 

ABSTRACT 

 
This work has as its main objective to make an analysis of the Soroban´s role and its 
implications as well as its possibilities in the development of the mathematical process of the 
visual impaired student related process of the construction of natural, monetary and operatory 
numbers of the decimal numerical system. The data collection was executed during the 
months of March to August in the center of the students with visual impaired of the Federal 
District Educational Division. For this Qualitative Research with its base on active research, 
three students were selected accordingly to their visual impairment, subscribed as of limited 
vision, congenital blindness and acquired blindness. Most of the students were found to be in 
the process of becoming alphabetized in mathematics. As means of enquiry procedures were 
used; (a) active observation, (b) semi – structured interviews, (c) daily report, (d) shooting, (e) 
recordings and (f) photographs. This research was developed when the student does not have 
the expected knowledge to be able to manage Soroban until he finally acquires it, phase that it 
is called Pre – Soroban. There was a need to search for mathematical educative knowledge 
that had its vision on finding a new meaning to both the teacher and the student´s role, whilst 
valuing this latter as a builder of his own knowledge. According to the theory of the 
conceptual campus of Gérard Vergnaud, the student´s learning develops through strategies 
and steps, which diverges from the one usually taught at school, giving direction to this study.  
This mediation was broadly used as it was not a mere transmition of information, but rather a 
promoter of the development and of the student´s building knowledge. It also favors this 
methodological process, that enables the student as a “constructor”, with a new conception in 
the pedagogical setting and it contributed to a new posture in which, could value more a 
student´s speech, so that this hearing improved the creation of a new pedagogical – didactic 
venue, in order to assist in the process of calculus in its intermediate phase, that precedes the 
Soroban. 
 
Keywords: Mathematical education. Pre-soroban. Soroban. Visual impaired. Mediation of 

mathematical knowledge. Undergraduate education in process     
 

 

 

 



 

RESUMEN 

 
Este trabajo tiene como objetivo analizar las implicaciones y posibilidades del Soroban en el 
desarrollo lógico matemático del alumno con deficiencia visual, en de la construcción de 
números naturales, monetario y del proceso operatorio del sistema de numeración decimal. La 
colecta de datos fue realizada durante los meses de marzo a agosto de 2007 en un centro 
especializado para alumnos con deficiencia visual de la Secretaría de Educación de Distrito 
Federal. Para esta Investigación Cualitativa con base en la investigación participante fueron 
electos tres alumnos adultos con deficiencia visual, acometidos de baja visión, ceguera 
congénita y ceguera adquirida. Todos los alumnos se encontraban en proceso de 
alfabetización matemáticas. Fueron utilizados como procedimientos de investigación: (a) 
observación participante; (b) entrevistas semi estructuradas; (c) diario de campo; (d) 
grabación; (e) filmajes y (f) fotografías. La investigación fue desarrollada desde cuando el 
alumno no poseía conocimientos necesarios al manoseo del Soroban hasta la adquisición de 
esos, fase que es llamada de Pre Soroban. Se recogieron  conocimientos en la Educación 
Matemática que visaron a dar nuevo significado a los papeles del profesor y del alumno, 
valorando este último como constructor de su conocimiento. Así, la Teoría de Campos 
Conceptuales de Gérard Vergnaud, que versa que el aprendizaje del alumno se desarrolla por 
medio de estrategias y esquemas que divergen del usualmente enseñado en la escuela, balizó 
este estudio. La mediación fue ampliamente utilizada por no ser una mera transmisora de 
informaciones, pero sí una fiscal del desarrollo y de la construcción del conocimiento del 
alumno. Este proceso metodológico, de oportunizar el alumno como constructor, proporcionó 
una nueva concepción en el hacer pedagógico y contribuyó para una nueva postura que  
valora más las hablas del alumno. Esta escucha colaboró en la creación de un nuevo recurso 
didáctico pedagógico para auxiliar en el proceso de cálculo en la fase intermediaria que 
antecede el Soroban. 
 
Palabras-clave: Educación matemática. Pre-soroban. Soroban. Deficiencia visual. Mediación 

de conocimientos matemáticos. Formación continuada. 
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INTRODUÇÃO 

 
(...) o conhecimento histórico serve para nos fazer entender, 
junto com outras formas de conhecimento, as condições de 
nossa realidade, tendo em vista o delineamento de nossa 
atuação na história (BORGES, 1986, p. 45). 

 

Essa pesquisa é fruto dos estudos realizados na Educação Matemática em que 

procurei situar as condições as quais nos encontramos atualmente e o que podemos fazer para 

melhorar a qualidade do processo educativo do aluno com deficiência visual.   

Assim, inicio a apresentação da minha trajetória até chegar ao objeto desta pesquisa, 

enfatizando a aquisição dos novos conhecimentos com intuito de uma melhor qualidade para 

o processo educativo e profissional. 

 

 

A – Minha trajetória 

 

Nasci na Zona Leste da Cidade de São Paulo – SP na década de 60. Meus estudos 

sempre foram em escola pública e minha graduação no Curso de Pedagogia para os 

Professores em Exercício no Início de Escolarização – PIE/FE/UnB.1 

Fui alfabetizada por minha mãe e aos seis anos, sem fazer a pré-escola, ingressei na 

escola regular. Desde pequena gostei de números, costumava sair com minhas amigas 

anotando os números das casas e ao final da brincadeira verificávamos quem tinha anotado 

mais. Achava engraçado quando um mesmo número era utilizado várias vezes e em diferentes 

posições. 

No entanto, meus primeiros contatos com a matemática não foram tão simples ou 

lúdicos. Recordo-me de como encontrei dificuldades em atender minha mãe que um dia 

pediu-me para comprar ¼ kg de café. Ao sair de casa estava nervosa com um aperto no peito. 

Voltei para casa antes mesmo de chegar à esquina, e minha mãe observando-me brincou que 

eu tinha ido muito rápido e se havia trazido o café pronto. Neste momento, vi que ela me 

                                                 
1 Em convênio firmado entre a Universidade de Brasília e a Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

destinado aos professores da Rede Pública de Ensino que atuam em séries iniciais e possuem 
magistério/normal. 

 



14 

 

 

olhava com admiração, como não poderia saber tal coisa, eu tinha oito anos e estava na 

segunda série. Então pegou uma jarra fez marcações e me explicou quanto era esse tal de ¼. 

Nunca esqueci. 

Depois tive dificuldade com expressões numéricas, não entendia a seqüência de 

eliminação dos parênteses, colchetes e chaves. Muitas pessoas tentaram me ensinar, seus 

métodos e explicações porém não sanavam minhas dúvidas. Não queria saber como se fazia, 

mas a razão porque se fazia. Um dia, uma prima nos visitou e acabou com minha angústia 

tirando as minhas dúvidas. Hoje, ao analisar estes fatos vejo comportamentos importantes 

para o ensino. Nem sempre o aluno sabe o que já deveria saber, tem vergonha de perguntar e a 

empatia professor-aluno é um grande lubrificante da aprendizagem. 

Fiz o magistério e lecionei em São Paulo – SP, por uns dois anos. Mas foi aqui em 

Brasília que realmente consegui me realizar profissionalmente. Cheguei à capital federal em 

1988, comecei a exercer minha profissão em uma instituição privada, onde aprendi muito. 

Depois, fui aprovada em concurso da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal – hoje 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Por algum tempo, fiquei no ensino 

regular. Essa escola tornou-se pólo para a integração de alunos oriundos do ensino especial. 

Assim, iniciei minha jornada no ensino de alunos com deficiência visual. Esses alunos 

possuem uma redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho, mesmo 

utilizando a melhor correção ótica (BRASIL, 1999, p. 26). Caracteriza-se em cegueira 

(congênita e/ou adquirida) e baixa visão. 

Durante esse processo dinâmico de trabalho surgiram as inquietações de como a 

pessoa com deficiência visual aprende? O que fazer para que o aluno com deficiência visual 

aprenda? Assim, fui motivada a fazer curso de capacitação no código do sistema Braille, em 

um centro especializado2 no atendimento educacional dessas pessoas; no decorrer do curso, 

foram apresentados outros atendimentos, dentre eles o Sorobã.3 Desde sua apresentação,     

interessei-me muito por este instrumento que, ao contrário do que eu tinha aprendido, fazia as 

                                                 
2 O nome da instituição de ensino abordada neste trabalho foi suprimido para proteger sua identidade. 
3 Como encontrei as duas formas de escrever sorobã e soroban, sabendo que as palavras nasalizadas na língua 

portuguesa são grafadas com sinal gráfico til (~) podendo usar também o “n” e “m” finais, assim optei pela 
palavra sorobã com til (~) forma adotada pelo grande estudioso Joaquim Lima de Moraes em seus manuais que 
divulgam o ábaco adaptado, esse sendo um brasileiro. O soroban com “n”, está escrito de acordo com a origem 
etimológica. 
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operações da ordem maior para menor. Apesar de alguns dos meus colegas apresentarem 

dificuldades no contato com este aparelho, eu o considerei tranqüilo. 

Observei também a importância dos materiais didático-pedagógicos adaptados para 

as ações táteis fundamentais ao aprendizado do aluno com deficiência visual. No ano 

seguinte, busquei mais informações sobre o atendimento de Sorobã e descobri que o centro 

especializado estava formando um pequeno curso interno, no qual consegui participar. 

Antes mesmo de concluir o curso, fui convidada para trabalhar 20 horas no centro 

especializado. Passei a dividir o atendimento dos alunos com uma professora experiente, que 

na época possuía 21 anos de carreira. Fui recebendo o treinamento em serviço, e passado um 

mês, assumi uma turma que deveria ser de iniciantes, porém havia um aluno para revisão. 

Justamente com esse aluno, vivenciei um dos grandes momentos de minha carreira 

quando em um determinado conteúdo, por conta de minha inexperiência, atrapalhei-me na 

execução dos comandos, morri de vergonha. Por ser muito rigorosa comigo, queria sumir. 

Após alguns segundos em silêncio, comecei a chorar. 

Levantei num rompante, sem dizer nada e fui em direção à bolsa, ao me virar para a 

porta, esse aluno, que jamais vou esquecê-lo pelo seu gesto e ação, bloqueou minha 

passagem, dizendo: Você não vai embora não! Sou cego, mas não sou burro, estou vendo! E 

continuou: Quem não deveria estar aqui sou eu, você veio ajudar a professora, pois há uma 

lista de alunos, que estão precisando e ela não está dando conta, nós precisamos de você. 

Quem vai sair daqui sou eu.  

Depois, fomos parar na direção e a Professora Maria4 foi chamada esclarecendo que 

o aluno não poderia ser atendido em classe de iniciantes, pois já possuía conhecimento das 

operações e comandos. Assim, continuei com os alunos iniciantes. 

O desenvolvimento do trabalho mostrou que os alunos, embora adultos, 

apresentavam dificuldade nas representações numéricas, visto que a articulação entre a 

representação e o conceito é um momento muito complexo, devido à exigência da 

manipulação do instrumento, principalmente durante o processo das operações. Isso, mesmo 

com alunos encaminhados para o atendimento com os pré-requisitos exigidos, isto é, 

deveriam saber escrever e ler em Braille os numerais.  

Comentei com a Professora Maria sobre estes fatos e recebi a sugestão de conversar 

com as professoras regentes. Lembro-me de que foi levado nas reuniões pedagógicas mas o 

                                                 
4 Os nomes das pessoas que aparecem neste trabalho são fictícios para proteger suas identidades.  
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problema continuou. Decidi realizar uma pesquisa, pois notava quais eram as necessidades 

que estavam sendo exigidas e buscava trabalhar com outros materiais que promovessem a 

aprendizagem, como: os dedos, tampinhas, sementes, material dourado e outros.   

Mesmo percebendo essa dificuldade dos alunos não conseguia alcançar resultados 

satisfatórios, pois não possuía fundamentação teórica que desse suporte para justificar a 

importância da aquisição desse conhecimento e para desenvolver a construção do número. E 

foi graças ao primeiro módulo em que trabalhamos os Fundamentos Básicos de Educação 

Matemática, para Início de Escolarização (MUNIZ, 2001), que tive o privilégio de ter o 

contato com o professor Muniz na minha graduação. Ele trouxe um novo enfoque para a 

matemática, quebrando os paradigmas que eu havia construído até então. Isto trouxe reflexão 

sobre minha prática. Descobri que técnicas rigorosas eram vazias sem a compreensão do que 

estava sendo feito e que o repetir algo não significa aprendizado. 

Observei que os conceitos trabalhados estavam vinculados aos valores formativos e 

sistemáticos. Muitas vezes, eram apenas desenvolvidas atividades que visavam à formação de 

números como se fosse um quadro de valor de lugar, sob uma forma muito mecânica e não 

trabalhavam o raciocínio do aluno na sua formação. 

Portanto, obter um bom domínio em matemática implica em possuir habilidades que 

vão além de saber realizar simples operações ou regras e técnicas para o desenvolvimento da 

compreensão. 

Em 2001, fui convidada a representar Brasília no I Encontro de Professores de 

Sorobã, promovido pela Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais – 

Abedev, decorrente do compromisso firmado com a Secretaria de Educação Especial do 

Ministério da Educação, na cidade de Campo Grande – MS. Este encontro promoveu o 

intercâmbio entre professores de todos os estados do Brasil, com objetivo de fomentar 

pesquisas, estudos e debates sobre os diferentes procedimentos metodológicos, técnicas e 

práticas do Sorobã, com vistas à unificação nacional de uma metodologia para seu uso e 

aplicação no processo acadêmico. O que observei durante essa formação continuada foi que 

esta postura é muito radical, principalmente sem nenhum estudo mais aprofundado, assim 

acabaríamos por engessar o raciocínio dos alunos e sabemos que nem todos processam da 

mesma forma, o que viria a comprometer a fase de construção do número, bem como sua 

representação e também o processo operatório.  
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A riqueza deste encontro proporcionou-me entender como estava o atendimento do 

Sorobã e sua aplicação em todo o País. Constatei que muitos professores conheciam as quatro 

operações fundamentais, alguns apenas desenvolviam as operações de adição e de subtração, 

outros estavam desenvolvendo a metodologia da ordem maior para menor com uma técnica 

diferenciada de linguagem e professores que utilizavam a metodologia da ordem menor para 

maior. 

Depois da apresentação das propostas de metodologias e de debates, chegamos a um 

consenso sobre a necessidade de um conhecimento prévio da numeralização, da autonomia na 

educação e da importância na aquisição e construção do conceito de número pela criança. 

Esses conhecimentos denominamos Pré-Sorobã. Criou-se, também, uma Comissão Nacional 

de Estudos e Pesquisas sobre o Sorobã que teria, a princípio, o compromisso de estruturar o 

Pré-Sorobã e buscar a unificação da metodologia de utilização e ensino. 

Participar dessas duas atividades, a graduação e o encontro de professores de Sorobã, 

foi fundamental para o meu amadurecimento como profissional. O embasamento adquirido 

foi levado aos outros professores da escola que trabalho e os conhecimentos prévios 

matemáticos passaram a ser assunto corrente na elaboração dos planos de aula. Assim, 

conquistei a confiança para poder introduzir o atendimento do Sorobã aos alunos da Educação 

Infantil.  

Em 2002, assumi minha primeira turma de Sorobã na Educação Infantil. No ano 

seguinte, tive um grupo maior de crianças da Educação Infantil à 1ª série e fiquei responsável 

em trabalhar no ensino dos conceitos necessários para utilização do Sorobã. 

Após ter trabalhado com esse grupo, elaborei um projeto de Pré-Sorobã, embasado 

nos estudiosos Kamii (1990), Muniz (2001) e Bertoni (2002), com objetivo geral de levar o 

conhecimento da numeralização às crianças da Educação Infantil, das séries iniciais e também 

aos jovens e adultos da EJA, no atendimento da reabilitação.  

A minha proposta possibilitou ao aluno o contato com o Sorobã de maneira informal, 

através de jogos, atividades utilizando o próprio corpo, sistema monetário, escrita de números 

no Sorobã, utilização e manipulação do aparelho telefônico sempre com a intencionalidade de 

trazer a prática social ao ensino da matemática. Assim, proporcionava ao estudante o 

conhecimento da disposição das teclas, o conhecimento do orelhão, como colocar o cartão 

telefônico, a existência da chamada direta aos serviços públicos, o tempo necessário para 

realização da discagem e outros. Alguns alunos passaram a lidar melhor com os números e a 
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executar ações até então, consideradas improváveis pelos familiares, como fazer ligações 

telefônicas para parentes e amigos.  

 O trabalho acima citado revelou que a família é fator crucial na educação de 

qualquer pessoa. Obter o reconhecimento, por parte dos pais, do potencial e da capacidade 

individual, ajuda na motivação dos filhos serem melhores alunos. 

Todas essas percepções me levaram a propor uma inovação no curso de Sorobã 

ministrado pela EAPE para a capacitação de professores da rede pública do DF. Com apoio de 

dois colegas, inclui o Pré-Sorobã como disciplina introdutória ao curso. No Pré-Sorobã, 

trabalhamos com a proposta de confeccionar jogos, atividades com o corpo e de socialização, 

além de estágio para os professores-cursistas em nossos atendimentos para que fosse 

vivenciada a prática. Sugeri também a introdução de filmes, dentre eles A prova 

(MOORHOUSE, 1991), riquíssimo em detalhes de exemplos de como agir e das atitudes que 

não procedem com a pessoa com deficiência visual. Essa dinâmica de trabalho apresentou 

resposta imediata e criou uma consciência da importância dos detalhes aos demais colegas. 

O objetivo destas sugestões foi trabalhar de uma forma que não ficasse centrada 

apenas em técnicas de conteúdos específicos, mas que estimulasse a formação e valorizasse a 

criatividade para desenvolver o nosso raciocínio e também dos alunos. 

Ao elaborar o projeto Multiplicando com Amor (MORAIS, 2004) cujo objetivo é dar 

suporte à família na compreensão do processo educacional de seus filhos, percebi que muitos 

de nossos alunos não são participativos em seus lares e possuem pobre experiência de vida. 

Devido ao desconhecimento de seus familiares sobre o processo de aprendizagem, não 

estimulam a pessoa com deficiência visual, com freqüência carregam as crianças como se 

fossem bolsas a tiracolo, sem descrever nada que está a sua volta e muito menos relatam o 

que estão fazendo (p. 15). 

O projeto, que iniciou somente com o atendimento do Sorobã, foi envolvendo outras 

áreas como: Atividade da Vida Diária (AVD), Orientação e Mobilidade (O e M), Braille e 

mais recentemente com a aula de informática. Este foi apresentado no X Congresso para 

Educadores de Deficientes Visuais, no período de 9 a 14 de novembro de 2003, em Bento 

Gonçalves – RS. Em 2006, fui colaboradora na elaboração do manual A construção do 

conceito de número e o pré-Soroban (BRASIL, 2006a). Participei ainda na exposição de 

pôster: Inserção social do deficiente visual: algumas contribuições do ensino de Matemática, 
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no IV Encontro de Pesquisa da Pós-Graduação do Programa em Educação na Universidade de 

Brasília (MORAIS e SÁ, 2006). 

As minhas experiências, nestes 12 anos de atividades, trouxeram descobertas e 

inquietações sobre a melhor forma de executar o ensino do Sorobã para pessoas com 

deficiência visual, como recurso auxiliar para cálculos matemáticos, e, também, sobre suas 

implicações e suas possibilidades. 

O Sorobã como instrumento de registro de números pode ter um importante papel 

social ao registrar números de telefones; ao propiciar a elaboração de gráficos de tricô ou 

crochê (adaptando os pontos com as contas da parte superior e inferior) e ao utilizar na escrita 

da forma de leitura no sistema Braille. Como observei ao longo desses anos, muitos alunos o 

adaptaram para atender suas necessidades. O instrumento pode ser visto também como uma 

das ferramentas matemáticas que propicia uma forma de compensação ao seu limite visual no 

seu meio sócio-cultural, auxiliando a sua inserção social ao ajudar o aluno a desenvolver o seu 

raciocínio lógico-matemático, tornando-o mais crítico, criativo, reflexivo e atuante nas suas 

práticas sociais.   

A escola, por muitas vezes, ignora o conhecimento prévio do aluno, seja ele com 

deficiência visual ou vidente,5 e valoriza excessivamente o conhecimento formativo. Dessa 

forma, se faz necessário um escalonamento de atividades para a utilização do Sorobã 

propriamente dito. A analogia que faço é da preparação nos bastidores para realização da 

apresentação de uma peça, em que a operação aritmética apresentada seria por assim dizer a 

apresentação da obra constituída após tantos detalhes que foram necessários e que muitos não 

percebem a dimensão do quanto foi preciso para se chegar a esse fim. 

O ensino do Sorobã baseia-se desde a utilização do corpo como recurso matemático 

até ao recurso simbólico mais abstrato. O corpo pode ser considerado uma máquina própria de 

registrar quantidades numéricas e de calcular. A articulação dos dedos para contagem e 

expressões gestuais de quantificações são elementos que facilitam a contagem. Estes 

elementos visuais, por sua vez, não são totalmente utilizados pelas pessoas com deficiência 

visual que, muitas vezes, seja por falta de estimulação por parte da família ou da escola, 

desconhecem a anatomia do próprio corpo. Depois de trabalhar o corpo buscam-se os recursos 

externos ao corpo. Sementes, tampas, pedras, dinheiro e outros materiais mais específicos, 

                                                 
5 Crianças ou pessoas que enxergam. 
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como material dourado, fazem às vezes dos dedos e articulações para facilitar a contagem e a 

operação de cálculos. 

Assim, nestes momentos do ensino da matemática, como procedimento, faz-se uso 

de jogos, como recurso motivador para se atingir o objetivo, pois o lúdico deve perpassar 

todos os níveis de aprendizagem não importando a idade do aluno.  Como concluiu Vigotski 

(2003, p. 133): o brinquedo não é exclusivo na infância, mas sim um fator importante do 

desenvolvimento ao longo da vida. 

As carências existentes na compreensão dos conceitos matemáticos estão presentes 

tanto para as pessoas com deficiência visual como para os videntes. As posturas 

convencionadas nas ideologias capitalistas contribuíram para o empobrecimento do 

raciocínio, ao dar valor ao sentido abstrato. As estruturas lógicas matemáticas necessitam ser 

trabalhadas, estimuladas e além de tudo estar vinculadas ao seu contexto social. 

Após estas exposições é indispensável adquirir o conhecimento das origens históricas 

sobre o Sorobã. O que faremos na seção a seguir. 

 

 

B – A história do sorobã 

 

O ábaco japonês, Sorobã, originou-se do suan pan (ver p. 56). Entrou no Japão pelas 

mãos do professor Kambei Moori, aproximadamente há 385 anos. Quando pesquisou a 

cultura chinesa, ele encontrou este instrumento e em 1622 elaborou o primeiro manual 

explicativo Embrião do Soroban (KATO, s/d, p. 23-24). Segundo Imenes (2006, p. 18) no 

Japão, o ábaco é conhecido por soroban, e na China, por suànpan, que significa bandeja de 

calcular. 

O Sorobã japonês é constituído de 23 colunas, devido aos japoneses respeitarem a 

religião budista. Na crença de que os números pares são perfeitos, nunca fabricam sorobãs 

com um número par de colunas. Assim, o Sorobã deve ter colunas com número ímpar, pois 

sendo um instrumento imperfeito, usa o homem numa incansável busca da perfeição 

(COLOMBIA, 1985, p. viii-ix). Além disso, seu objetivo maior está na agilidade, rapidez e 

precisão.  

Ainda no Japão, no final do século XIX, na época do Imperador Meiji, aboliu-se uma 

das duas contas situadas na parte superior do ábaco chinês. 
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A entrada dos primeiros Sorobãs no Brasil aconteceu 

junto com o início da imigração japonesa em 1908, motivada 

por interesses desses dois países de ordem política e 

econômica. Até 1941, os Sorobãs foram difundidos sem 

alteração. Outra transformação ocorreu no período de 1935 a 

1940, que se iniciou nas cidades de Tóquio e Osaka, com 

abolição de uma das cinco contas da parte inferior do modelo 

até então usado. O sorobã moderno, como foi chamado, chegou 

ao nosso País a partir da Segunda Guerra Mundial (KATO, 

s/d). 

 
Figura 1 - Cartaz para atrair imigrantes 

japoneses para o Brasil.  
 Fonte: WIKIPÉDIA (http://pt.wikipedia.    
            org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%  
           A3o_japonesa_no_Brasil) 

 Pode-se encontrar sorobãs com 23 eixos (como o japonês), 21 o brasileiro, 18 o 

argentino e 13 o americano. 

 

 
Figura 2 - Soroban (ábaco japonês). 
Fonte: SOROBAN (http://www.soroban.org/hist_origens.shtml) 
 

 

C – Adaptação do Sorobã 

 

No Brasil, a adaptação do Sorobã para que pudesse ser usada pelas pessoas com 

deficiência visual ocorreu em 1949 pelas mãos de Joaquim Lima de Moraes e José Valesin. 

Moraes adquiriu a deficiência visual devido a uma miopia progressiva, que lhe afastou dos 

estudos por 25 anos. Aos 40 anos, voltou a estudar e aprendeu o sistema Braille na 

Associação Pró-Biblioteca e Alfabetização da cidade de São Paulo. 

Logo após, ao dominar a escrita e a leitura do Braille, Moraes passou a aprender a 

manusear os recursos auxiliares até então utilizados para a realização de cálculos: a chapa, o 

cubaritmo e prancheta Taylor. Inconformado com a dificuldade de utilizar estes instrumentos 

(o que não é uma questão meramente física, mas representacional e conceitual), Moraes inicia 
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uma pesquisa na busca de encontrar um aparelho de preço acessível em que os cegos 

pudessem calcular com facilidade e mais rapidez (MORAES, 1965, p. I). 

Por indicação de um amigo, Moraes testa a utilização do sorobã e, ao manuseá-lo, 

observa as possibilidades do aparelho, porém depara-se com dois obstáculos: as contas soltas, 

o que dificultaria sua manipulação por pessoas com deficiência visual e também a forma de 

realizar os cálculos, pois era diferente do ensinado no Brasil. 

 Assim, busca uma alternativa para solucionar estes problemas. Utiliza o cubaritmo 

(ver p. 24) como apoio e faz um profundo estudo das teorias das 4 operações fundamentais 

descobrindo a possibilidade da simplificação dos procedimentos tanto para videntes como 

para o uso da pessoa com deficiência visual. 

Com apoio de dois japoneses, um comerciante e um fabricante de Sorobãs e de 

artigos de madeira, consegue, em janeiro de 1949, construir três exemplares com 21 eixos 

para testarem a realização de todas as operações aritméticas. Em detrimento aos outros 

recursos utilizados até então para realização de cálculos, Moraes se preocupou com o tempo 

que as crianças e adultos cegos em fase de alfabetização levavam para aprender a registrar e 

ler os dez algarismos no Sorobã.  Crianças e adultos cegos que podiam concomitantemente 

aprender com a cartilha, levaram 15 minutos para aprenderem. Com os alfabetizados, 

verificaram que levaram de 2 a 5 minutos para o registro e escrita dos 10 algarismos e 

números de 10 a 100. Vinte minutos era o tempo que, em média, levavam para realizar a 

operação da adição de duas parcelas de dois algarismos. Mediante o excelente desempenho 

dos alunos, a diretora de uma escola permite que Moraes inicie o sistema do Sorobã no ensino 

de Matemática para os cegos.  

Em julho de 1949, José Valesin executa uma nova adaptação ao colocar uma 

borracha no fundo evitando que as contas ficassem soltas dando mais segurança e firmeza ao 

manipular, o instrumento ganha assim mais agilidade e confiabilidade. 

Ao comparar, em agosto de 1951, o uso do Sorobã com o uso do cubaritmo, por 

alunos cegos, e do lápis e do papel por alunos videntes, comprovaram a eficiência do Sorobã 

ao igualar o tempo de realizações das quatro operações com estudantes videntes do último ano 

ginasial calculando a lápis e superar em muito a utilização do cubaritmo.  

Para a divulgação do Sorobã, Moraes em 1951 elaborou um manual chamado  

Sorobã – aparelho de cálculo para cegos, que continha explicações para o uso e estratégias 

(técnicas) para manipulação. Em sua primeira edição teve uma tiragem experimental, total de 
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120 exemplares mimeografados. Devido sua importância a antiga Fundação para o Livro do 

Cego no Brasil (FLCB) transcreveu em Braille. 

Terminada a fase de pesquisa, passou a divulgar com palestras, demonstrações em 

Universidades e Institutos de Matemática. Depois, enviou manuais e Sorobãs para escolas de 

cegos de outros países como: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, 

Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Salvador, Porto Rico, Inglaterra, 

Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. A receptividade inicial não foi boa, demonstrada pelo 

grande número de pareceres desencorajadores em relação aos encorajadores (MORAES, 

1965, p. III). 

Neste processo, Moraes consegue uma bolsa da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT para estudar a reabilitação de cegos no trabalho. Em 1959, Moraes viaja para 

os Estados Unidos e Canadá e, além de realizar seus estudos, divulga o Sorobã em 

demonstrações chegando até a presentear a American Foundation for the Blind – AFB com 

um exemplar do manual, traduzido para o inglês, e um Sorobã autorizado para sua utilização 

em território americano. 

 

 

  
Figura 3 - Sorobã Moraes (fabricado pela Fundação Dorina Nowill).   
Fonte: Foto ilustrativa da autora. 

 
 
 

 
Figura 4 - Sorobã atual, distribuído no kit do MEC/SEE. 
Fonte: Foto ilustrativa da autora. 
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D – Conhecendo o cubaritmo 

 

O cubaritmo é outro material específico que o aluno cego utiliza como recurso para 

realização de cálculos. Ele é constituído de uma caixa de madeira com uma gaveta, uma 

bandeja e em sua parte superior existe uma grade de metal onde são encaixados os cubos. 

Estes cubos são de plástico e em suas faces estão registrados os números grafados de acordo 

com o sistema Braille. Para operacionalizá-lo o aluno deve manter a gaveta entreaberta e 

retirar os cubos necessários para a realização do cálculo (SÃO PAULO, 1993). 

Os processos de registros e os procedimentos das operações fundamentam-se nas 

regras gerais da matemática ensinada na escola como se fossem executadas com lápis e papel. 

Para poder utilizar o cubaritmo o aluno necessita ter sido alfabetizado em Braille. 

O cubaritmo possui a vantagem de ter a 

representação espacial das operações (BRASIL, 2001, v. 3, 

p. 29). Isto é, a organização estrutural do número no sistema 

decimal, onde os esquemas ficam dispostos, mas a 

complexidade em manusear os cubinhos ao organizar os 

esquemas é um dos fatores que mais contribuem para sua 

substituição, pois se perde muito tempo, os cubinhos saem 

com facilidade e dificultam a leitura e escrita dos números. 

Muitos lugares ainda utilizam essa ferramenta como: 

Portugal, França e alguns locais do Brasil. 

 
Figura 5 - Cubaritmo. 
Fonte: Foto ilustrativa da autora. 
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1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 (...) o problema não representa uma entidade concreta 
coisificada, mas um momento de reflexão do pesquisador, que 
lhe permite identificar o que deseja pesquisar e que pode 
aparecer em uma primeira aproximação de forma difusa e 
pouco estruturada (REY, 2005, p. 72). 

 

O programa da reabilitação do estabelecimento de ensino especial visa atender 

jovens e adultos com deficiência visual capacitando-os para executarem todas as atividades da 

vida acadêmica e social. Neste contexto, podemos nos deparar com uma complexa situação 

quanto ao nível de desenvolvimento individual do aluno, pois as particularidades encontradas, 

muitas vezes, são conseqüências de relações conturbadas estabelecidas com o contexto social 

e físico.  

Uma das principais carências encontradas é a falta de estimulação sensorial para 

atender às necessidades de maturação do cego. A visão equivocada da família – o cego 

precisa ser superprotegido por conta de suas limitações, na verdade, é a fonte criadora destas 

limitações. A família, ao deixar de estimular a pessoa com deficiência visual, pode 

comprometer seu potencial de desenvolvimento cognitivo quanto às interações com o meio na 

qual está inserida, como no conhecimento do próprio corpo e na orientação espacial. Assim, 

se corretamente estimulada, a pessoa com deficiência visual possui as mesmas condições de 

aprendizado das pessoas videntes, desde que receba recursos instrucionais adaptados a sua 

realidade. Esses recursos auxiliam na aquisição dos pré-requisitos fundamentais ao 

desenvolvimento de habilidades psicomotoras, sensoriais e cognitivas ao criar conceitos que, 

normalmente, são visuais como: tamanho, forma e característica das coisas. 

Diante do exposto, ao utilizar o Sorobã como recurso auxiliar das operações, e 

partindo do princípio que este instrumento é simbólico com estrutura física concreta e   

baseia-se no sistema de numeração decimal, onde os números têm sentido de acordo com o 

valor posicional formando assim o Quadro de Valor de Lugar – QVL, faz-se necessário, para 

sua operação, o conhecimento prévio do número. 

É indispensável uma melhor análise e investigação deste instrumento para o processo 

de ensino-aprendizagem quanto as suas implicações e possibilidades na construção do número 

e no processo operatório. 
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1.1. Questão 

 

Desta forma, apresento o seguinte questionamento: Qual o papel do sorobã no 

processo de ensino-aprendizagem do conceito e representação do número, e no processo 

operatório do aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA – com deficiência visual? 

É fundamental entender o processo de ensino-aprendizagem do aluno com 

deficiência visual, e o real papel do Sorobã, neste importante contexto da construção do 

número e nas demais situações que promovam a compreensão e o desenvolvimento de 

conceitos matemáticos. Para tanto, houve necessidade de iniciar com explicações referentes 

ao assunto antes de abordar o manuseio do aparelho. 

 

 

1.2. Objetivo geral 

 

Analisar o papel do Sorobã e as suas implicações e possibilidades na aquisição de 

conceitos matemáticos para o desenvolvimento de habilidades e competências do aluno da 

EJA com deficiência visual. 

 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

a) Experimentar o uso do Sorobã na construção do número.  

b) Identificar o Sorobã como promotor da organização do pensamento na realização de 

cálculos matemáticos. 

c) Verificar se há presença do lúdico no procedimento da manipulação do instrumento, 

percebidos ou demonstrados nas situações propostas no atendimento. 

 

Diante do exposto, pretendo evidenciar a necessidade da utilização do Sorobã no 

processo de ensino-aprendizagem da matemática como um recurso para construção dos 

conceitos matemáticos, na representação dos registros numéricos mais ágeis e na realização 

dos cálculos matemáticos. 
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Abordo, a seguir, essas reflexões teóricas que fundamentam minhas análises.  

Sabendo, desde já, que não pretendo limitá-las enquanto teorias, mas buscar nelas o 

embasamento necessário para os fatos que observei e interpretados. 

Optei por apresentar esta dissertação na primeira pessoa do singular. No entanto, há 

momentos em que aparece a primeira pessoa do plural indicando colaborações sugestivas em 

nossas reuniões de orientação, bem como a participação de outras pessoas que, de alguma 

forma, me ajudaram nas análises do manuseio do Sorobã. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A dimensão teórica é entendida como sendo o ideário 
resultante da pesquisa e a prática como sendo a condução do 
fazer pedagógico (PAIS, 2002a, p. 11). 

 

O Sorobã, ferramenta matemática (ou seja, um instrumento simbólico 

representacional dos números de acordo com sua ordem de grandeza no sistema de numeração 

decimal) é utilizado como recurso didático-pedagógico que auxilia nas operações 

matemáticas, sendo um dos materiais básicos que compõe o processo educativo dos alunos 

com deficiência visual. 

Os recursos didáticos estão presentes em todas as disciplinas, depende do professor 

fazer ou não uso deles, com freqüência recorremos ao seu uso já que o concreto auxilia o 

processo de ensino-aprendizagem mais eficiente pois constituiu-se como um meio para 

facilitar, motivar ou mesmo possibilitar o processo na formação de conceitos, principalmente, 

com os alunos com deficiência visual.  Pode-se encontrar, no meio físico, os recursos 

didáticos segundo as suas características: naturais, pedagógicos, tecnológicos e culturais 

(CERQUEIRA e FERREIRA, 1996). 

Desta forma devemos entender a concepção do material e qual objetivo se aplica 

mediante a grande diversificação desses recursos, principalmente quando empregados na 

construção do sistema de numeração decimal. 

Muniz (2001, p. 68-70) classificou os materiais didático-pedagógicos quanto à 

concepção de sua estrutura física de concretos e os que foram constituídos socialmente pelos 

valores de seu contexto cultural, de simbólicos. Dentro desta classificação há uma grande 

diversificação de materiais utilizados durante o processo na construção do sistema de 

numeração decimal – SND, os recursos encontrados são compreendidos de acordo com as 

formas de concepção como exemplifica este autor: 

 
a) Livres – são materiais concretos que não possuem estruturas matemáticas prévias, 

e para manusear implica da necessidade de imposição da estrutura matemática do 
aluno ao material, e definem-se elementos livres como: a natureza, o uso do corpo, 
os canudos, palitos, tampinhas;  

b) Semi-estruturados – são materiais concretos que apresentam uma estrutura pré-
definida, porém, não é colocada a sua forma absoluta na estrutura do material, 
assim o aluno é quem deverá fazer a relação entre a quantidade no material, pois o 
aluno é quem cede o valor às peças, como o cuisinaire;  

c) Estruturados – são materiais que se caracterizam entre concretos e simbólicos, 
assim:  
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• Estruturados concretos – são materiais que possuem uma estrutura pré-definida e 
que se justificam nas regras matemáticas da estrutura do sistema decimal. Neste 
caso há necessidade da mediação do professor para que o aluno possa manipular 
para que se possa gradativamente ir apreendendo as regras acima citadas; as 
quantidades destes materiais são concretamente notáveis em sua estrutura, como o 
material dourado; 

• Estruturados simbólicos – são materiais de estrutura pré-definida e também 
justificam se nas regras matemáticas da estrutura do sistema decimal, porém sua 
estrutura física concreta não revela essa relação de uma forma percebida, pois, 
nesse material didático-pedagógico sua estrutura tem uma significação abstrata, 
visto que todas as contas são iguais, isto é, através da relação de uma determinada 
conta, levando em consideração a sua posição ela representará uma grandeza das 
unidades do sistema decimal. Então o aluno pensa e age na ausência objeto, numa 
complexa ação psicológica baseada na representação mental dos mesmos como os 
de base física: ábaco, QVL, Sorobã, dinheiro chinês e os de base virtual: 
calculadora, softwares. 
 
 

 Este estudioso propõe um escalonamento de atividades para que possa, de acordo 

com o desenvolvimento do aluno, passar de uma categoria para outra, seqüencialmente, pois 

para ele o uso destes materiais necessita de uma organização, assim considera que as 

calculadoras mecânicas (ábacos e ou Sorobã), neste processo de ensino-aprendizagem como 

sendo: 
 
 um instrumento simbólico, ou seja, apesar de sua estrutura física concreta, os 
números tomam sentido a partir da estrutura simbólica calcada no valor posicional. 
Agir sobre tal calculadora mecânica implica, antes de mais nada, já possuir 
competências que mobilizam conhecimentos ligados à estrutura do número. Assim 
sendo fica difícil conceber a utilização de tais instrumentos antes da aquisição de 
certas competências numéricas pelos alunos (MUNIZ, 2001, p. 72). 

  

Para se ter essas competências que mobilizam o conhecimento à estrutura do número, 

necessitam-se construir essa noção através das relações estabelecidas como propõe Kamii 

(1990) que a estrutura–lógica de um número só se estabelecerá e terá significado para a 

criança se ela o construir através das relações que mantiver com o objeto. 

Para que se possa adquirir o conhecimento matemático, necessita-se do auxilio de 

uma representação e para os alunos com deficiência visual que não possuem o domínio na 

escrita do sistema Braille ou mesmo no processo da alfabetização de letras ampliadas, em que 

o processo é igual dos videntes, se faz uso de tais recursos didático-pedagógicos para 

representar os seus registros, como forma de aprendizagem e também de uma devolução do 

seu raciocínio no ensino da matemática. 

 A aquisição de conhecimento se processa na aprendizagem sob diferentes formas, 

pois: 
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toda a comunicação se estabelece com base em representações, os objetos a serem 
estudados são conceitos, propriedades, estruturas, relações que podem expressar 
diferentes situações, portanto para o seu ensino precisamos levar em consideração as 
diferentes forma de representação de um mesmo objeto matemático. (DAMM, 2002, 
p. 135) 

 

E quando o aluno com deficiência visual já possui o domínio da escrita do sistema 

Braille, o processo continua o mesmo, utilizando o Sorobã, no processo operatório e depois 

fazendo a transferência em Braille. O Sorobã possibilita aprendizagem da escrita Braille, pois 

o aluno após fazer a leitura no instrumento passa o registro para Braille com mais segurança, 

pois se tem a estrutura físico-concreta. Assim, podemos entender que a aquisição do 

conhecimento do aluno com deficiência visual se dá na forma de conversão, isto é, de uma 

transferência dos materiais utilizados. Segundo Damm (2002, p. 146) a conversão se dá entre 

dois registros diferentes, isto é, advindos do tratamento estabelecido das relações dos 

registros representados, pois no Sorobã apresenta de uma forma e no Braille outra. 

Para que possa desenvolver o conhecimento sobre o número é necessário verificar o 

nível de compreensão do aluno pois para desenvolver os conteúdos relacionados com este 

objeto da matemática, devemos nos atentar que muitas vezes necessita-se que haja uma 

construção que antecede as suas particularidades quanto à ordem, classe, valor relativo e valor 

absoluto. Esta fase é classificada como Pré-Sorobã, termo que foi definido no Congresso de 

Professores de Sorobã realizado na cidade de Campo Grande – MT e define a alfabetização do 

número, o operatório e, na minha opinião, perpassa todo o conhecimento matemático que o 

aluno com deficiência visual necessita antes de manipular o Sorobã. 

Tenho observado, durante execução deste processo de ensino-aprendizagem 

matemática com alunos adultos, uma similaridade com aqueles realizados com crianças. A 

construção do conceito e a própria construção do número devem ocorrer por meio das 

relações estabelecidas com o meio sociocultural que vive. O uso da quantificação, 

comparação, identificação de quantidades e quantias são construções corriqueiras, mas, para 

que se desenvolvam, necessitam de certas habilidades envolvidas nos processos mentais. 

Para construir a noção do número é necessário ter habilidades em quantificação que 

estão implícitas em dois fatores: ordem e inclusão hierárquica que estão envoltos pela 

organização das relações nos processos mentais por abstração reflexiva (PIAGET apud 

KAMII, 1990). 

 Os processos mentais, citados acima, foram mencionados por estudiosos como Ifrah 

(2004) e Boyer (1996) que abordaram em suas pesquisas como, no processo histórico, como o 
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homem se abstraiu do real para criar o sistema de contagem e a criação do conceito de número 

tal o qual conhecemos atualmente. Kamii (1990) em suas pesquisas na aprendizagem da 

construção do número também abordou estes processos mentais assim como Muniz e Iunes 

(2004) que também se apoiaram em Ifrah e Kamii para realizar suas pesquisas sobre a 

aprendizagem da construção do número.  

Ifrah (2004), Boyer (1996) e Kamii (1990) citam os seguintes processos mentais: 

• Correspondência – que se estabelece pela percepção da existência da relação um a um, 

através do objeto contado com o número falado. 

• Classificação – que através da organização realizada pelo processo mental possibilita 

arrumar as coisas de acordo com semelhança ou diferenças. 

• Comparação – advinda do ato da abstração reflexiva, das relações estabelecidas acima 

citadas, ou seja, ocorre através da observação das propriedades das diferenças ou 

semelhanças entre os objetos ou coisas da natureza. 

• Ordenação – ocorre através do fazer sucessivo da classificação, em que a cada elemento 

pressupõe outro, exigindo uma precedência de uma referência dada pela natureza do objeto 

ou coisa, mediante a circunstância que está sendo tratada (maior ou menor que). 

• Seriação – ocorre das relações estabelecidas das duas ações acima mencionadas mas que 

obedece a uma ordem rígida mediante a classificação de critérios estabelecidos segundo a 

mesma lei (formação). 

• Inclusão – ocorre pelo processo, segundo o processo mental inclui através da abstração 

reflexiva, isto é, à medida que se constrói as relações mediante a compreensão da exigência 

de sua classificação de um sistema, que são obtidas da utilização de unidades numéricas ou 

não que também podem ser realizadas sob forma hierarquizada que se encaixam 

consecutivamente umas nas outras. 

• Conservação – está correlacionada ao processo de quantidade, isto é, mediante a percepção 

que a quantidade (relação entre pensamento e linguagem) de um objeto ou coisa, não se 

altera ou mesmo não depende da disposição em que estão arranjadas. 

Kamii (1990), enquanto piagetiana, acrescenta em sua obra, como o processo mental 

da reversibilidade que ocorre através de habilidades nas realizações que envolvem ações 

mentais opostas simultaneamente, podendo reverter a idéia como no caso do agrupamento ou 

reagrupamento com o desagrupamento nas operações. 

Já Muniz e Iunes (2004, p. 124); acrescentam ainda este processo mental: 
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• Zoneamento – é a maneira de proceder, isto é, é a ação de isolar ou separar os 
números nomeados ou considerados, durante o processo da contagem dos ainda 
não contados. 

E Muniz (2005, p. 16-17) acrescenta mais estes processos mentais: 
• Topológicos: envolve conceitos como dentro, fora, fronteiras advindas do 

estabelecimento vivenciado com situações espaciais e tridimensionais, e requer 
noções por vezes mais complexas do que aquelas situações que estão limitadas no 
papel. Portanto devem-se ser vivenciadas primeiramente em seu contexto as 
situações de estar dentro e fora para depois serem representadas no papel, através 
de atividades de representações gráficas, para que o desenho possa ter um 
significado mais amplo, o que resultará a base da resposta da criança. 

• Orientação: envolve a ação do estar, colocar-se em e de situações vivenciadas 
sobre o eu agindo no espaço como também a sua representação, que envolvem os 
conceitos perto, longe, acima, abaixo, à direita, à esquerda entre outros. 

• Temporalidade: envolve ações ligadas a noções de localização no tempo, a 
assimilação dos conceitos. E abrange uma complexidade, muito mais ampla do que 
a noção do calendário e relógio Ex: amanhã, ontem, anteontem. 

• Equilíbrio de massa: está vinculada a ação de comparar pesos com intuito de 
desvincular a idéia do tamanho com o do peso, por ser uma habilidade complexa 
exige que seja vivenciada, sentida para que se possa construir o conceito de 
pesado, leve, mais pesado, menos pesado, igual. 

 

Para quantificar, o aluno com deficiência visual necessitará realizar a contagem em 

que envolvem as noções mentais que poderemos detectar se o aluno possui ou não habilidade 

e competência para saber a constituição do número e suas particularidades através da sua 

percepção tátil.  

Neste processo de alfabetização de contagem é importante segundo Muniz e Iunes 

(2004, p. 126) afirmam que há duas formas essenciais de agrupamento no processo de 

alfabetização matemática:  

 
• agrupamento simples é aquele que ocorre na formação de um grupo segundo a 

regra predeterminada  de objetos.  
• agrupamento por complexo é aquele que requer, uma formação de grupos sobre 

grupos. 
 

Sempre se levando em conta que neste momento quantificamos com variados 

agrupamentos sem utilizar o registro de algarismos (símbolos gráficos), pois o aluno necessita 

construir este esquema de agrupamento. 

Quando estamos realizando a contagem formamos agrupamentos simples de 10 

palitos em que a cada dez soltos unem-se em um grupo simples. E quando o aluno formar 10 

grupos simples de 10 unidades soltos, assim obterá um novo grupo maior que foi formado dos 

10 grupos simples de 10 soltos, pois os soltos formarão o grupo simples e o grupo simples 
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formará outro bem maior (grupão) é a analogia que os autores fazem das unidades, dezenas e 

centenas. Este momento de agrupar um grupo no outro é o agrupamento por complexo.  

Assim, ao vivenciar uma atividade desta complexidade os alunos segundo Muniz e 

Iunes (2004, p. 127) afirmam que vão assimilando estruturas próprias do sistema de 

numeração.  

Este momento é o de incorporação das estruturas com a regra que podemos utilizar 

os jogos para que o aluno possa assimilar as estruturas de valores posicionais na 

numerização, devido o valor do algarismo depender da posição que ocupa na estrutura do seu 

sistema (decimal, fracionário) principalmente se durante as atividades lúdicas fizer uso dos 

agrupamentos que passam para a ordem à esquerda poderá dar oportunidade para que o aluno 

faça uma reflexão das estruturas matemáticas que foram construídas através da história 

(BERTONI apud MUNIZ e IUNES, 2004, p. 129). 

Neste processo, de acordo com a concepção da educação matemática sobre a 

construção das estruturas de agrupamento, ao que se refere a valor e posição, tem que ser 

edificado gradativamente pelo próprio aluno pois deve ter um profundo significado. 

No instante que o aluno com deficiência visual já identifica a convenção do sistema 

decimal, se faz necessário o contato com outras convenções para que se torne numeralizado,6 

assim, conheça os sistemas matemáticos de representação e sua lógica (NUNES; BRYANT, 

1997, p. 31). Neste caso, o único problema é o sistema monetário, pois as demais ferramentas 

como régua, fita métrica, termômetro, relógio já estão adaptados para o uso do cego. 

Buscando desenvolver este conceito adaptamos materiais, mas ficam longe da realidade. 

Porém, o caráter emergencial coloque essas adaptações como válidas para o seu processo de 

aprendizagem, mas não são ideais. 

Para a realização de situações-problema utilizamos valores, compras, vendas e trocas 

que possuem alto significado na vida do aluno, propiciando a ele reviver ações cotidianas, 

colocando-o à prova conhecimentos acerca dos números. Nestas atividades foi observado que 

os alunos criavam soluções diferenciadas para as proposições mesmo quando anteriormente já 

haviam solucionado situações que necessitavam o mesmo conhecimento. Surgia a curiosidade 

em averiguar qual caminho tomavam para a solução de um problema que já haviam resolvido.    

 
                                                 

6 A expressão numeralizado, de acordo com Nunes que utiliza numerate no original para designar uma criança 
ou adulto que tenha um certo domínio do sistema numérico e das operações aritméticas, que possa pensar com 
conhecimento matemático, isto é, pensar matematicamente sobre as situações (NUNES; BRYANT, 1997, p. 
18). 
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Para explicar este fato Vergnaud, (apud FRANCHI, 2002, p. 157) propõe que 
é uma teoria cognitivista que visa a fornecer um quadro coerente e alguns princípios 
de base para o estudo do desenvolvimento e da aprendizagem de competências 
complexas, notadamente das que relevam das ciências e das técnicas. 

 
São nestes momentos que envolvem o sujeito e suas ações na solução de em uma 

determinada situação complexa de objetos é que os processos cognitivos segundo Vergnaud 

(idem, ibidem) organizam a conduta, a representação e a percepção, assim como as 

competências e de concepções de um sujeito no curso de sua experiência. 

Segundo Franchi (2002, p. 164),  
A teoria dos campos conceituais visa à construção de princípios que permitam 
articular competências e concepções constituídas em situação, e os problemas 
práticos e teóricos em que essas competência e concepções se constituem. (...) e a 
operacionalidade de um conceito abrange uma diversidade de situações 
manifestando-se sob uma variedade de ações e de esquemas. 
 

Para resolver uma situação-problema, o aluno pode realizar diferentes tipos de 

esquemas, pois através de argumentos oportuniza a criação de ações diferenciadas que o 

próprio aluno realiza através das informações obtidas que envolvem nesta situação. 

Pois, segundo Franchi (2002, p. 176-177) esta teoria considera que no início do 

processo da aprendizagem  
o número está intrinsecamente ligado ao conceito de medida: cardinalidade de 
coleções, medidas de valores monetários, medidas de magnitudes espaciais, medidas 
de capacidade, etc. São as operações de adição e subtração que dão especificidade ao 
conceito de número. 
 

Para que os alunos com deficiência visual representem a sua organização estrutural 

de realizar as operações, consigo através de materiais concretos, pois os mesmos até então não 

conseguiram representar por meio de desenhos. 

O campo conceitual é considerado segundo Vergnaud (apud FRANCHI, 2002, p. 

173) 
O estudo do desenvolvimento do funcionamento de um conceito, no decurso da 
aprendizagem ou quando de sua utilização, deve considerar, ao mesmo tempo: o 
plano das situações, o dos invariantes operatórios e o das representações simbólicas. 
Não há em geral bijeção entre significantes e significados, nem entre [esquemas] 
invariantes e situações. Um conceito se constitui através de uma variedade de 
situações. Ao mesmo tempo, uma situação não pode ser analisada pela via de um 
único conceito, pois sua resolução mobiliza, como já vimos vários esquemas. 

 
Este estudioso observou durante a resolução de diferentes classes de situação e 

constatou que há o envolvimento de diferentes naturezas das operações cognitivas. Assim, as 

situações-problema de estrutura aditiva classificam-se na composição de duas medidas em 
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uma terceira, quantificada de uma medida inicial em uma medida final. No sentido de 

relações em que envolvam aumento ou diminuição, perder ou ganhar, comparação entre 

outros. 

Assim as resoluções de adição e subtração fazem parte do campo conceitual aditivo, 

isto é, situações de estruturas aditivas, bem como a multiplicação e a divisão fazem parte do 

campo multiplicativo, isto é, situações de estruturas multiplicativas na teoria de campos 

conceituais (VERGNAUD apud FRANCHI, 2002). 

Portanto quando a escola trabalha com uma única idéia para cada operação, acaba 

produzindo um fenômeno que Muniz e Iunes (2004, p. 140) chamam de reducionismo 

conceitual. Os conceitos que das operações em situações-problema podem ser representados 

da seguinte forma: 

 
Operação Idéias 
Adição Acrescentar e juntar 
Subtração Retirar, comparar e complementar 
Multiplicação Adição de parcelas repetidas e combinatórias 
Divisão Repartir, medir e relacionar parte/parte ou parte/todo 
 

• Acrescentar – ocorre ao colocar-se uma determinada quantidade em uma já 
existente, comumente da mesma natureza; 

• Juntar – ocorre quando reuni uma determinada quantidade de naturezas diferentes; 
• Retirar – ocorre quando há uma quantidade determinada e depois toma-se uma 

parte desta, e depois busca-se quanto sobrou; 
• Comparar – ocorre quando há duas quantidades da mesma natureza, e depois 

verifica-se quem tem mais ou menos que o outro, com a intencionalidade de saber 
a diferença existente entre  ambos; 

• Completar – ocorre quando há uma determinada quantidade e quer saber qual o 
complemento, isto é quantos faltam para completar; 

• Adição de parcelas iguais – ocorre quando temos há a repetição de uma 
determinada quantidade repetida várias vezes, e a intencionalidade é saber o total; 

• Combinação – ocorre quando há uma relação de dois elementos de naturezas 
distintas, depois realiza-se as combinações possíveis de se realizar entre esses dois 
elementos, pode-se ainda utilizar esse conceito na construção de uma tabela e 
conexão com noção de área de retângulo; 

• Partilha – ocorre quando há uma determinada e depois reparti em tantos grupos 
que for necessário, com a intencionalidade em saber quantos caberão a cada grupo, 
o que se denomina de quotas ou quociente; 

• Medida – ocorre quando, há uma determinada quantidade, e se quer formar grupos 
com certa quantidade pertencente a cada um, na intencionalidade em saber quantas 
vezes o menor cabe no maior; 

• Relação – ocorre quando busca-se saber através da relação entre duas quantidades 
ligada à noção de razão de parte /parte ou parte/todo. 

 

A mediação não é utilizada como uma forma de transmissão de conhecimento e sim, 

segundo Vigotski (2003, p. 112), na forma da zona de desenvolvimento proximal. Ele propõe 
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que se parta do nível de desenvolvimento real em que se encontra o aluno de seu 

conhecimento. Para que se possa desenvolver o seu potencial, o aprendiz necessita de um 

colaborador para resolver determinado problema e neste processo de construção que ambos os 

lados aprendem, através do desenvolvimento mental. 

 

 

2.1. O compromisso do profissional educador em conhecer 
e compreender o aluno com deficiência visual 

 
Os alunos com deficiência visual não constituem um grupo 
homogêneo, com características comuns de aprendizagem, 
sendo também, um erro considerá-los como um grupo à parte, 
uma vez que suas necessidades educacionais básicas são 
geralmente as mesmas que as das crianças de visão normal 
(BRASIL, 2006b, p. 21). 

 

A palavra deficiência, de acordo com Novo Dicionário Básico da Língua Portuguesa 

Folha/Aurélio (1995) significa falta, falha, carência, imperfeição, defeito. No dicionário 

Houaiss (2001), significa insuficiência ou ausência de funcionamento de um órgão.  

Mediante essas exposições, busco conceituar o objeto de uma deficiência sensorial 

vinculada à visão, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999, p. 

26). A terminologia deficiência visual propõe as seguintes características para sua 

compreensão: 

 
• Deficiência Visual é a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor 

olho, e após ter utilizado a melhor correção ótica e manifesta-se como: 
• Cegueira que é a perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0, 1, no olho 

melhor, e após correção, ou um campo visual não excedente de 20 graus, no maior 
meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de lentes para correção. Sob o 
enfoque educacional, a cegueira representa a perda total ou resíduo mínimo de 
visão, que leva o indivíduo a necessitar do método Braille como meio de leitura e 
escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos especiais para a sua 
educação; 

• Baixa-Visão que é a acuidade visual entre 6/20 e 6/60, NP melhor olho, após 
correção máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que 
permite ao educando ler impressos à tinta, desde que se empreguem recursos 
didáticos e equipamentos especiais.  

 

Foi em uma reunião sobre a prevenção da cegueira em Genebra – Suíça 1981 que o 

grupo consultivo do programa da Organização Mundial da Saúde – OMS preocupado com o 

levantamento dos dados quanto à localização, notificação, incidência, etiologia, prevenção e 

tratamento da deficiência visual, ressaltou a necessidade de uma definição, como também 
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recomendou a diferenciação entre cegueira e baixa visão, para que pudesse atender a 

necessidade quanto a classificação e que fosse adotada em todo mundo (BRASIL, 2006b, p. 

10).  

A classificação perda de visão adotada pela OMS, de acordo com a Orientação 

Pedagógica – Deficiência Visual (DISTRITO FEDERAL, 2006, p. 13): 

  

* A fração 6/18 metros significa que o individuo vê a seis metros o que 
normalmente se veria a 18 metros. O mesmo com 20/70 pés, ele vê a 20 pés o 
que seria visto a 70 e assim sucessivamente conforme proposto na tabela. 
Apesar da conversão em metros e decimal, os oftalmologistas utilizam com 
maior freqüência a expressão acuidade visual medida em pés e, algumas 
vezes, em decimal, conforme proposto na escala de Snellen (BRASIL, 2006b, 
p.11). 

 

Essa Escala é utilizada nos consultórios oftalmológicos e serve para medir a acuidade 

visual para longe, ou seja, a percepção de forma e posição a uma distância de 6 metros. É um 

cartaz branco com figuras E em preto alinhadas em diferentes posições que vão diminuindo 

de tamanho a cada linha e estabelece uma proporção direta entre distância e tamanho tomando 

por base uma escala decimal que varia de 0,1 a 1. 

Devido ao campo visual ser limitado à baixa visão é considerada uma deficiência 

visual. Devem ser colocadas na categoria 3 as pessoas com um campo maior do que 5 graus e 

menor do que 10 graus por levar em conta a amplitude do campo visual. E na categoria 4 as 

pessoas em que o campo visual não ultrapasse os 5 graus ao redor do ponto central de fixação, 

quando não afetou com  agudez o campo visual central (idem ibidem). 

A abordagem da deficiência visual é feita sob duas linhas: clínica e educacional. A 

abordagem clínica que é definida pela OMS e utilizada para fins legais, econômicos e 

GRAU DE PERDA DE 
VISÃO 

ACUIDADE VISUAL  
Com ambos os olhos e melhor correção óptica possível 

 Máxima inferior que Mínima igual ou superior a 

1 - Baixa visão 
6/18 metros* 
3/10 (0,3) 
20/70 pés 

6/60 
1/10 (0,1) 
20/200 pés 

2 - Baixa visão 
6/60m. 
1/10 (0,1) 
20/200 pés 

3/60m. 
1/20 (0,05) 
20/400pés 

3 - Cegueira 
3/60m. 
1/20 (0,05) 
20/400 pés 

 1/60 (conta dedos a 1 m) 
1/50 (0,02) 
5/300 pés 

4 - Cegueira 
1/60 (conta dedos a 1 m) 
1/50 (0,02) 
5/300pés 

Percepção de luz 

5 - Cegueira  Não percebe luz 
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estatísticos sendo sintetizada em enxerga ou não enxerga. A abordagem educacional desvela a 

ênfase no como se enxerga, isto é, aproveita o desempenho do resíduo visual para que se 

possa oportunizar a melhor de estimulação visual e o uso do melhor recurso óptico que facilite 

o aprendizado como: a) ópticos – lupa, régua de aumento entre outros ou b) não ópticos – 

cadernos, canetas, lápis especiais e outros (DISTRITO FEDERAL, 2006, p. 18; 54). Assim, 

neste processo “o como enxergar” implica em possuir conceito sobre o objeto sensorialmente 

captado. 

A cegueira divide-se em duas categorias: congênita, decorrente de patologias 

congênitas ou hereditárias; ou adquirida advinda de patologia de ação tardia ou traumas 

ocasionados por acidentes. 

Um fato relevante para a correta classificação é a idade com que ocorre a perda da 

visão. Pessoas que perderam a visão antes dos 5 anos de idade são consideradas cegas 

congênitas. Somente após os cinco anos a criança desenvolve a totalidade do seu potencial 

visual podendo reter e ou conservar imagens visuais e criar uma memória visual que podem 

ser considerados úteis como apoio para compreensão de algum conhecimento a ser adquirido 

(BRASIL, 2005). Dentro dessas características percebe-se que haverá um diferencial em seu 

processo de ensino-aprendizagem, podendo apresentar um menor grau de dependência e até 

mesmo possibilidade de total independência.  

O profissional deverá estar sempre atento para as necessidades a serem trabalhadas 

durante o processo de ensino-aprendizagem. Principalmente com crianças cegas congênitas 

que necessitam que se tracem estratégias de aprendizagem individualizadas por apresentarem 

um maior grau de dificuldade de aprendizagem e/ou total dependência.  

Ao refletir estes fatos, correlacionei com que Gottesman (apud AMIRALIAN, 1997, 

p. 39) reporta-se à Piaget7 com relação ao interesse e o novo olhar que havia dado para o 

processo de desenvolvimento cognitivo em uma Conferência na Universidade de Columbia: 

 
Bebês cegos têm uma grande desvantagem por não poderem fazer a mesma 
coordenação no espaço que as crianças normais são capazes durante os dois 
primeiros anos de vida; assim, o desenvolvimento da inteligência sensório-motora e 
a coordenação das ações neste nível são seriamente impedidos na criança cega. Por 
esta razão, achamos que há um grande atraso em seu desenvolvimento no nível do 
pensamento representacional, e a linguagem não é suficiente para compensar a 
deficiência na coordenação das ações. O atraso é, naturalmente, posteriormente 

                                                 
7 Segundo Gottesman, embora Piaget e seus colaboradores não tivessem estudado com cegos, após esse 
depoimento, foi considerado como referencial teórico incentivando muitos estudiosos à pesquisa com crianças 
cegas. 
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compensado, mas ele é significante e muito mais considerável do que o atraso no 
desenvolvimento da lógica nas crianças surdas e mudas.  

 

De acordo com este depoimento, pode-se compreender que mesmo que o cego 

congênito possa vir ou ser realmente compensado não atenderá à contento a totalidade do 

padrão da normalidade. O prejuízo será maior ainda para as crianças que, por 

desconhecimento ou superproteção dos pais, não são estimuladas a interagir com o ambiente. 

Assim deixam de desenvolver conceitos básicos, como lateralidade e mobilidade, aos mais 

complexos como a coordenação motora fina e as funções cognitivas superiores. Essas pessoas 

apresentam atrasos de desenvolvimento mesmo quando relacionadas com pessoas da mesma 

idade e com a mesma patologia que participaram de atendimentos oferecidos na Estimulação 

Precoce.8 

Pode-se perceber a complexidade deste contexto social, dependendo do grau da visão 

e do tipo de patologia apresentada; o aluno precisará de alguns recursos tecnológicos e de 

atendimentos específicos, dentre os quais os já mencionados anteriormente. São usadas certas 

metodologias que envolvem técnicas e que, ao meu ver, se apresentam com procedimentos 

aparentemente ortodoxos mas que podem viabilizar novas possibilidades individuais 

observadas no desenvolvimento desses alunos. 

A pessoa com deficiência visual necessita desenvolver muito mais que uma simples 

substituição da visão, ele precisa ampliar o uso dos sentidos remanescentes para captar as 

informações e organizá-las de tal maneira que o cérebro possa processar estes dados 

aprendendo a ver sem enxergar. 

Segundo Carroll (1968, p. 92),  

 
(...) os sentidos humanos podem ser comparados a canais, ou cabos de comunicação, 
sendo que os sentidos externos enviam várias espécies de informação a respeito do 
mundo exterior e os internos as enviam sobre as condições e operações do corpo em 
si. Todas estas informações se dirigem a uma espécie de estação central do cérebro 
que se correlatam tudo isto para o uso no pensamento e na ação. 

 

Compreendo que os sentidos remanescentes, como a audição, olfato, tato, cinestesia9 

e gustação (AMIRALIAN, 1997, p. 32), por não estarem absolutamente desenvolvidos no 

momento do nascimento para a apropriação do empírico e do real, deverão ser estimulados. 

                                                 
8 Atendimento para crianças de 0 a 3 anos. 
9 Conjunto de sensações pelas quais se percebem os movimentos musculares. 
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Para a pessoa com deficiência visual a mão é seu principal canal de comunicação 

com o mundo exterior, pois através do tato poderá fazer assimilação, apreensão e 

compreensão do mundo. Assim, o tato deve ser treinado e estimulado para localizar objetos 

em diferentes pontos dentro de um espaço estabelecido. A autonomia da mão, o tato e a 

construção do espaço é que edificarão sua noção de espaço (BRUNO, 1997, p. 50). 

Pode-se ressaltar ainda os sentidos da audição e da cinestesia. Através da audição, 

recurso importante, a pessoa com deficiência visual educa a captar os mais sensíveis ruídos 

que possibilita desenvolver conceitos, refletir e chegar a conclusões pessoais dos significados 

sociais tais como a existência de cores, o sentido do feio e bonito, nomear e numerar 

elementos compreendidos em nosso contexto sócio histórico cultural, além de ser o sentido 

referencial, que recorre freqüentemente para localizar-se dentro de um espaço ou ambiente e 

até identificar as pessoas. Devemos estar atentos que em lugares muito tumultuados ou 

barulhentos a pessoa com deficiência visual perde o sentido referencial e pode vir a 

desorientar-se. 

Quanto à cinestesia, a pessoa com deficiência visual percebe os movimentos 

musculares, o peso e a posição dos membros, podendo ser ampliada se o cego for estimulado 

a se movimentar no espaço, ponto extremamente delicado e complexo, mas muito importante 

para o seu desenvolvimento e a sua formação de conceitos ao envolver conceitos de 

perspectivas e noção de espaço. 

Assim, se faz necessário que realize a estimulação de forma mais sistemática e 

adequada para que possa abranger todas as capacidades. Porém, deve-se planejar as atividades 

de forma a serem divididas em pequenos momentos para que possa a vir preencher as lacunas 

existentes de acordo com a individualidade (PIÑERO et al., 2003). 

Mediante a cada momento vivenciado e explorado pela pessoa com deficiência 

visual, deve-se revisar sempre as informações, interpretações e reconhecimento para que se 

possa recordar e interiorizar os conceitos. Assim, um objeto terá sentido se for reconhecido 

em qualquer situação através dos seus sentidos (idem, ibidem). 

Os efeitos da cegueira podem acarretar, direta ou indiretamente, graves 

conseqüências no desenvolvimento da pessoa com deficiência visual. O contexto social e o 

ambiente, mesmo com seus fatores intrínsecos ou extrínsecos para que se possam minimizar 

estas situações, podem ser a chave que abre a porta do atraso de desenvolvimento. É 
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necessário se realizar campanhas esclarecedoras para a comunidade e orientar as famílias da 

importância da estimulação para o desenvolvimento da pessoa cega.  

Segundo Ochaitá (apud BRASIL, 2006b) a maneira pela qual a criança cega se 

relaciona com o ambiente é inimaginável para uma pessoa vidente. O cego formará, através 

dos sentidos, uma imagem única de algo. Esta imagem se difere para o do vidente ou mesmo 

para os acometidos por cegueira adquirida.  

A cegueira adquirida causa a redução ou privação da capacidade de enxergar e 

acarreta um transtorno, pois a pessoa terá que se aceitar com a sua nova condição. Esse 

processo de aceitação pode gerar frustrações e um bloqueio afetivo, pessoal e funcional. 

Thomas Carrol (apud BRASIL, 2006b, p. 31) identificou seis perdas essências aos 

cegos: 

 
a) Segurança psicológica; 
b) habilidades básicas; 
c) comunicação – escrita e progresso informativo; 
d)  apreciação do belo e do agradável; 
e) relacionadas à ocupação e a situação financeira; 
f) personalidade total. 

 

Quando uma pessoa perde a visão é muito influenciada pelas atitudes e reações 

emocionais dos membros da família. Portanto, ele necessitará vencer os obstáculos de seus 

sentimentos como também com os da família. Assim, ao se adaptar a sua nova realidade 

deverá mudar seu estilo de vida, paradigmas e estereótipos. 

Para os casos de baixa visão e as implicações e as limitações variam de acordo com a 

patologia ocular e se farão presentes no decorrer da vivência por haver desordens no campo 

visual por redução da acuidade visual, falta de adaptação ao claro e ao escuro, defeitos na 

visão de cores e entre outros problemas. 

Salomon (2000, p. 24) afirma que 

 
que a redução da sensibilidade a contraste implica baixa na discriminação visual 
(detalhes e contraste) através do campo visual, variando entre o mais baixo e o mais 
alto nível de contraste. A intervenção deve então levar em conta possibilidades de 
trabalho quanto ao oferecimento de condições para visualização relacionadas a essa 
sensibilidade a contraste. 

 

Instrumentos específicos são utilizados como auxilio a estimulação visual 

capacitando o aluno baixa visão a compreender sua perda visual e a melhor utilizar o seu 
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resíduo visual. Alguns instrumentos usados são: lupa, régua lupa, lápis 6B, caneta ponta 

porosa, entre outros. 

 

 

2.2. O sorobã adaptado e a educação matemática 

 

A pesquisa em Educação Matemática vem contribuindo muito para o ensino dessa 

ciência. Pais (2002b) constatou que ela aborda uma gama de pontos e assuntos ao longo dos 

tempos; vem oportunizando calorosos debates sobre o processo de ensino-aprendizagem do 

conhecimento matemático. Segundo este estudioso, existe uma problemática a respeito da 

formação dos conceitos matemáticos e também na formação dos conceitos didáticos ligados 

ao fenômeno da aprendizagem da matemática. Assim, a educação matemática busca em suas 

pesquisas compreender, interpretar e descrever os fenômenos do ensino e da aprendizagem 

matemática independentemente do nível de escolaridade e da dimensão teórica e prática. 

Até 1960 a prática pedagógica desenvolvida no Brasil para o ensino da Matemática 

caracterizou-se na forma tradicional. O foco estava na aritmética, geometria euclidiana e 

métrica principalmente a partir de situações-problema com significado sociocultural. O ensino 

era vinculado ao mundo do trabalho. Primava o rigor dos algoritmos operatórios, 

memorização dos conceitos e procedimentos. Nesta época utilizavam-se livros textuais de 

capas duras e com pouquíssimas ilustrações sendo que as regras eram descritas textualmente. 

Depois, estabeleceu-se uma crise generalizada atingindo todo sistema educacional. 

Essa insatisfação também chegou ao ensino da matemática, que se distanciou das ações do 

cotidiano. 

O contexto político social vigente da época gerou mudanças significativas no ensino 

da matemática. A guerra fria, estabelecida pelos Estados Unidos da América e pela, então, 

União das Repúblicas Socialistas Soviética, criou outra corrida, a espacial. Neste contexto 

conturbado de disputa de poder, ocorreu o envio do primeiro satélite artificial – Sputnik I, 

lançado pela antiga União Soviética, fazendo com que desencadeasse a reestruturação e 

reformulação dos ensinos na área da ciência e da matemática. Assim começa a nova era com a 

Matemática Moderna, consistindo na intencionalidade da ciência pura e exata, valorizando 

mais o rigor e a exatidão, havendo uma forte ligação com a lógica formal, onde não havia a 
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construção do conhecimento, em que visava em produto pronto a serem utilizadas (MUNIZ,  

2001). 

Em meados da década de 70, apresentam-se danos graves em conseqüências da 

postura tomada frente ao ensino, que se perduram até hoje. Na década de 1980-1990, chega à 

transformação e com o propósito de reformular o currículo, até então restrito Matemática 

Moderna. É criada em 1988 a Sociedade Brasileira de Educadores Matemáticos, durante o II 

Encontro Nacional de Educação Matemática na Universidade Estadual de Maringá – (PR). 

A educação matemática enfoca os significados e sentidos que estão envolvidos no 

processo de mudanças da resignificação do papel do professor e do aluno nas concepções 

acerca da aprendizagem e do ensino. Considera-se o aluno como um “ser matemático” sendo 

este um construtor de seu conhecimento, buscando assim através da mudança com a qual se 

propõe – resgatar os valores da matemática na dimensão cultural e do desenvolvimento 

humano.  

Devido à concepção de como a matemática tem sido tratada nas escolas, decorrente 

de uma herança histórica que a vincula apenas a operações e cálculos e por estar associada às 

ciências formais a maioria das pessoas a crêem que está fortemente vinculada aos processos 

mentais da inteligência humana (MUNIZ e IUNES, 2004). E o que estes autores procuram 

esclarecer é que a matemática passou a ser considerada como uma verdadeira enciclopédia de 

fórmulas e demonstrações, sem qualquer vinculação com outras dimensões das atividades 

humanas, tais como cultura, política, ética, estética, artes e religião (p. 107).  

Em 2001, na minha graduação quando tive a oportunidade deparar-me com estas 

reflexões que a Educação Matemática propunha correlacionei com o atendimento de Sorobã 

aos alunos com deficiência visual e pude perceber o quanto se faz necessário adquirir esse 

conhecimento para melhor atendê-los. 

Devido este enfoque pude observar que também desenvolvemos com nossos alunos 

com deficiência visual as mesmas concepções dos videntes de que a matemática está voltada 

somente para cálculo e seguimos com muito rigor as técnicas do Sorobã. 

E aqui é que observei a grande implicação para o uso do Sorobã, pois para   

manuseá-lo nós empregamos o nosso conhecimento matemático ao agir sobre o instrumento 

de forma prévia. Pois, naquela época de meus estudos tinha uma concepção diferente da que 

possuo e venho desenvolvendo, a responsabilidade frente ao aluno com deficiência visual para 

iniciar o Sorobã. Posso observar a dimensão do quanto levamos à nossa estrutura lógica com a 
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qual concebemos da educação tradicional, convicções e conceitos. E neste primeiro momento 

em que o aluno ainda está construindo seu raciocínio lógico matemático sobrepomos com 

procedimentos prontos e não oportunizamos espaço da aprendizagem matemática para que 

este processo flua de forma natural, pois logo empregamos com procedimentos únicos.  

Percebi que o problema da dificuldade em manusear o Sorobã não está no 

instrumento e sim para com o uso que se faz dele. 

A grande reflexão que fiz após estes estudos foi de que se a educação matemática 

considera o aluno como um ser matemático, um construtor de seu próprio conhecimento, a 

partir da lógica da criança que está em pleno crescimento psicológico e social; porque não 

considerar os nossos alunos adultos com deficiência visual também construtores de seu 

próprio conhecimento neste primeiro momento, para que, depois, quando estiver seguro e 

entendendo o que está fazendo seja então apresentada a técnica?   

Longe de desfazer-me da técnica porém, pude perceber que possivelmente ela não 

contribuiria da mesma forma para o aluno que está começando a se estruturar mentalmente. 

Observo ainda que mesmo havendo uma técnica similar com o raciocínio do aluno, a sua 

aplicabilidade não seria viável, pois podem haver particularidades nas quais ela não 

corresponda com a do aluno. 

Creio que esta seja uma oportunidade de oferecer aos nossos alunos a possibilidade 

de desenvolver sua autonomia e senso crítico. O Pré-Sorobã não está somente vinculado a 

construção do número, ele perpassará por todo o processo de ensino-aprendizagem dos 

conhecimentos matemáticos a serem desenvolvidos. 

Em seus estudos, Vigotski (2001) ressalta que a formação de conceito elaborado 

pelas crianças advém da intensa ligação do material sensorial e a palavra. A palavra utilizada 

sem este elo se caracteriza na forma verbal, gerando a falta de estabelecimento existente das 

relações entre significado da palavra com o processo de sua correlação objetiva com o real.  

Neste sentido este estudioso enfatiza o processo que recorre a esse método (verbal), 

produz um efeito de simplificação, por conseguinte, torna-se um grande defeito, pois atinge 

até o processo de abstração, devido à forma de resumir e de sintetizar, torna o emprego das 

palavras o mais simples possível. A palavra, por sua vez, fica solta, sem vínculo, sem 

significado. Assim não se pode ignorar que é fundamental na formação dos conceitos o papel 

da palavra e do papel do símbolo (material). 
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Pode-se perceber a ênfase dada pelo autor ao processo de comunicação do adulto 

com a criança, em que a criança entra no contexto através da palavra, mas a criança pode até 

usar as mesmas palavras do adulto, mas sob um modo diferente. Este é um ponto 

importantíssimo para o processo de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência visual, a 

riqueza da descrição, o que envolve também o processo de aprendizagem do Sorobã. 

Ao registrar no Sorobã os números, o aluno os representa de uma forma, ao passar 

para a escrita em Braille será outro processo ou vice-versa, em que ambos os casos a 

representação pode ser entendida como uma conversão. Esse processo fica mais evidente ao 

se tratar de um cego com cegueira adquirida, pois o seu processo de transferência de 

aprendizagem para o contexto atual será mais produtivo quando utilizar o Braille para a 

escrita e o Sorobã para a realização de cálculo matemático.  

O aprofundamento que Pais (2002c, 13-40) realizou quanto ao aspecto dos elementos 

didáticos dentre os quais a transposição didática citada por Chevallard (1991), são elementos 

muito relevantes que possivelmente poderão ser observados e percebidos neste atendimento. 

Por extensão, o contrato didático, apresentado por Brousseau (apud SILVA, 2002, p. 

43), ressalta a relação professor-aluno e vice-versa, onde se estabelecem o saber e a estratégia 

adotada (muitas vezes não explícita) durante o ensino-aprendizagem, podendo haver rupturas 

e renegociações. Neste percurso durante a minha graduação, a Educação Matemática me 

oportunizou grandes inquietações e reavaliou profundamente a minha formação.  

 

 

2.3. O professor e a sua formação 

 
(...) o objeto da educação diz respeito, por um lado, à 
identificação dos elementos culturais que precisam ser 
assimilados pelos indivíduos da espécie humana, para que eles 
se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à 
descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 
objetivo (SAVIANI apud FREITAS, 2005, p. 28). 

 

Segundo Pimenta (2002, p.7) o professor é um profissional que exerce um papel 

importantíssimo no processo educacional. Esse profissional contribui e influencia com seus 

saberes, valores e competências nessa complexa tarefa em transformar as escolas que 

acentuam a exclusão social em escolas voltadas para educação que ajudem a superar os 

efeitos perversos, tais como evasão e retenção. Proporcionando assim, um desenvolvimento 
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cultural, científico e tecnológico que possa garantir condições frente às exigências do mundo 

contemporâneo. Esta autora reforça ainda que para desenvolver essa tarefa se faz necessário 

um trabalho coletivo, do envolvimento de vários segmentos como: de profissionais de 

educação, de alunos, de pais e governantes.  

 Dentre as várias circunstâncias que envolvem o seu trabalho, a sua presença na 

participação dentro da organização do trabalho pedagógico e didático é imprescindível. 

Libâneo (apud FREITAS 2005) enfatiza que os conteúdos e métodos que o professor usa em 

sala, causam mudanças no mundo psíquico de seus alunos ou mesmo podem satisfazer as 

necessidades espirituais de aquisição do saber ou ainda influenciar através de seus estímulos 

os alunos a tentar utilizar atividades práticas transformadoras na realidade durante suas 

atividades em que estão envolvidos o social e/ou profissional. Este estudioso enfatiza que esta 

forma está vinculada a uma atividade prática indireta e não na forma imediata do pedagogo, 

visto que recorre à pedagogia consciente vinculada a sua prática decorrente da abertura, à 

medida em que se propõe a utilizar como base teórica de sua transformação frente à realidade. 

 
Mediante essas condições, Freitas (2005, p. 35) cita: 
 

1ª) a educação e, por conseqüência, a atividade pedagógica como atividade prática;  
2ª) prática na medida em que materializa, através de uma série de mediações o que 
antes só existia idealmente na consciência. 

 

Neste aspecto, enfatizando o professor de matemática, ao ensinar seus significados, 

Muniz (2001, p. 13) ressalta que é necessário romper a existência representacional que foi 

constituída socialmente, onde a matemática apresenta-se como uma disciplina difícil, 

elitizante, ferramenta de seleção e exclusão social e cultural. 

Para este estudioso, o mínimo que se pede é dominar os conteúdos matemáticos, os 

quais serão objetos de ensino. O mais importante é que este profissional saiba que ao mediar 

esses conhecimentos vinculados aos conteúdos, trate a matemática como uma ferramenta 

promotora na formação do cidadão, por estar intimamente ligada à transformação 

sociocultural. 

Muitos teóricos estudam a dimensão afetiva no processo de ensino-aprendizagem na 

matemática, dentre eles, Chacón (2003) que centraliza seus estudos nas temáticas de 

propostas alternativas para estudantes que fracassam na matemática e na formação de 

professores dentro dos aspectos de domínio afetivo, crenças, atitudes e emoções que ambos os 

lados se relacionem com a matemática durante seu percurso de ensino-aprendizagem. 
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Em seus estudos Thompson (apud CHACÓN, 2003, p. 65) caracteriza as posturas de 

alguns professores e suas visões frente à matemática:  

 
• um instrumentalista ensina de maneira prescritiva, enfatizando regras e 

procedimentos; 
• um platônico ensina enfatizando o significado matemático dos conceitos e da 

lógica dos procedimentos matemáticos; 
• um matemático que estiver na linha da resolução de problemas enfatizará 

atividades que levem o estudante a interessar-se por processos gerativos da 
matemática.  

 

CHACÓN (2003, p. 65) também considera que estas posturas estão vinculadas a dois 

fatores que influenciam a formação desses professores: o contexto social (influências) e as 

crenças (nível de consciência). Assim, pode-se entender que o profissional desta área 

encontra-se diversificado nos itens acima, mas que possibilita sua classificação em categorias 

como: instrutor na primeira citação e facilitador ou mediador, na terceira, na construção dos 

conhecimentos matemáticos com estreitas ligações com os materiais curriculares (idem 

ibidem). 

Dentre os assuntos acima citados, não é diferente com o professor capacitado para 

desenvolver o trabalho com o Sorobã, pois deverá ter conhecimento da construção de número, 

do sistema de numeração decimal e gostar de matemática para que não reproduza suas 

mazelas durante este processo.  

Durante o tempo que ministrei cursos de formação para professores notei que aqueles 

possuidores de um laço afetivo com a matemática posicionavam-se como facilitadores durante 

o desenvolvimento do curso. Neste percurso pude refletir o meu trabalho e percebo que o 

processo de ensino-apredizagem é infinito. 

 Dib (2004) ressalta que a reflexão pode proporcionar subsídios para o professor 

melhorar sua prática, a partir da compreensão de suas práticas como fonte de planejamento 

futuro.  

Creio que a oportunidade que evidenciou o caminho a ser trilhado no 

desenvolvimento desta pesquisa que venha fortificar os meus objetivos os quais me propus ao 

realizar mais essa etapa de minha vida. 
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2.4. Origens históricas da contagem 

 
(...) todo dia descubro a emoção de aprender sobre um pequeno 
universo em expansão, (...) em tempo ainda mais completo, que 
todo dia estende diante de nós, (...) como um tapete mágico, 
uma nova zona de desenvolvimento.  E muitas outras coisas 
(POZO, 2002, p. vi). 

 

A criação dos números deu-se na evolução humana, datando as transformações 

sociais desde as primeiras comunidades ate às grandes civilizações que marcaram a história da 

humanidade. Este processo da construção dos números influencia até hoje a cultura de cada 

povo existindo ainda maneiras diversificadas de se representar o número. 

Esta criação decorreu da necessidade do homem frente à intencionalidade da 

civilização ao tentar o controle das demandas essenciais das primeiras sociedades, registrando 

o que haviam feito como, por exemplo, quantificar os animais, o número de caça crescendo 

estas necessidades de acordo com a evolução e com as transformações sociais. Segundo Ifrah 

(2004), esta grande invenção foi decorrente das necessidades e preocupações dos grupos 

sociais em expressar através de registros os bens constituídos, as perdas, os prisioneiros, as 

vitórias, entre outros.  

Assim, o homem aprende a quantificar ao utilizar como primeiro recurso os dedos 

seguindo-se, então, de acordo com a necessidade, os entalhes, as pedras, os nós, as tábuas de 

cálculos seguindo nesta evolução para calculadoras de bolso como os contadores mecânicos: 

dentre eles o Sorobã.    

Dos registros iniciais realizados pelo homem como forma de comunicação silenciosa, 

sofreram mudanças no decorrer da evolução em quantificar por conta das transformações 

sociais. Uma das maiores mudanças foi convencionar signos nas formas de escrita criando os 

algarismos para representar as quantidades numéricas estabelecidas pela sociedade. 

A própria escrita também foi outro marco importante na história da humanidade ao 

conceder ao homem a possibilidade de expressar seu pensamento, diálogo interno 

estabelecido através da forma de reflexão aos fatores externos significativos vivenciados pelo 

indivíduo, por meio de anotações viabilizando registrar concretamente o mundo das idéias. 

O ser humano, na busca em dominar o meio e marcar sua história através do contato 

estabelecido das relações sociais, se moveu sempre na busca de soluções para os problemas 

advindos da sua evolução. Viajar, adentrando a história da humanidade é peça chave para 



49 

 

 

entender como surgiram os contadores mecânicos que tanto auxiliaram os cálculos 

matemáticos. 

Não se sabe a origem precisa do nascimento da quantificação, porém Ifrah (2004) 

expõe que no início da sua evolução o ser humano apenas compreendia a unidade, utilizando 

a quantificação um e dois e chegando a quatro, os demais conceitos quantificadores se 

restringiam ao perceptível e se estabeleciam em pares ou em conceitos de muitos se baseando 

no contexto em que se encontrava. 

Boyer (1996, p. 1) ressalta que o ser humano recorria aos sentidos e os utilizava para 

observar a natureza estabelecendo relações conceituais matemáticas com grandeza e forma ao 

identificar a diferença entre um lobo e muitos, a desigualdade do tamanho entre uma 

sardinha e uma baleia, a dessemelhança entre a forma redonda da lua cheia e a retilínea de 

um pinheiro. 

Ifrah (2004, p. 17) argumenta que essa correspondência se deve ao fato de     

associar-se a limitação quantificadora, isto é, quantidade perceptiva; como por exemplo, o um 

advindo da associação a ele próprio com o contexto social, o símbolo do homem em pé e ou 

do órgão genital. Com relação ao dois, a associação era do casal (masculino e feminino), as 

correlações das partes do corpo (simetria) e também o símbolo antagônico. 

A seguir passou a realizar a contagem por correspondência um a um, mas não na 

forma abstrata e sim na intencionalidade do sentido elementar. Com o sedentarismo o homem 

mudou seus hábitos deparando-se em certos momentos aprendendo a desenvolver a habilidade 

de contar sem ter que recorrer a levantamento numérico abstrato. 

O processo desenvolvido de correspondência, um a um, ao estabelecer uma 

comparação entre dois grupos, permite também abranger uma variedade de números sem 

precisar contar, nem mesmo nomear ou conhecer as quantidades envolvidas (IFRAH, 2004). 

Alguns povos primitivos utilizavam técnicas rudimentares de realizar a 

contabilidade. Apesar de não serem capazes de conceber os números abstratos recorrendo a 

meios concretos conseguiam atender às suas necessidades por ainda não ter a intencionalidade 

de mexer com grandes quantidades.  

Para contabilizar o número de guerreiros para uma batalha, por exemplo, cada um 

colocava uma pedra em um local, podendo ser uma bandeja ou um monte, e ao regressar 

retirava a pedra como cálculo. As que restaram representavam o número de baixas. Uma tribo  
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se revoltou pelo número de baixas sofrido 

exigindo uma reparação para a tribo derrotada: 

para cada guerreiro morto deveria ser dado, 

como indenização, tantos colares de pérolas, de 

acordo com a quantidade existente desde o dedo 

mindinho da mão direita até o olho do mesmo 

lado, tantas peles de acordo com a quantidade 

existente desde o dedo mínimo da mão esquerda 

até a boca e tantos cestos de alimentos de acordo 

com a quantidade existente desde o mindinho da 

mão direita até o pulso esquerdo. Assim fixou-se 

para cada guerreiro morto no combate: 10 

colares de pérolas, 12 peles de animais e 17 

cestos de alimento (IFRAH, 2004). 
Figura 6 - O corpo humano: origem da aritmética.  
Fonte: IFRAH, 2004, p. 33 

As maneiras que esses homens primitivos utilizaram para contar deram a origem à 

noção de ordem. Após realizar repetidamente este processo encontravam sempre este mesmo 

número, dando oportunidade para uma nova relação e introduziram a sucessão, oportunizando 

assim para compreensão dos números abstratos. 

Assim, de acordo com cada cultura estabeleceu-se uma forma de contagem 

utilizando os dedos das mãos, outros mãos e pés, outros ainda apenas uma das mãos, outros as 

falanges. 

Dentre as técnicas corporais do número, segundo Ifrah (2004, p. 50), o recurso dos 

dedos da mão foi determinante para contagem abstrata até cinco e depois até dez. A mão é 

considerada como instrumento natural por constituir uma anatomia facilitadora pela 

autonomia dos movimentos dos dedos e pela distribuição assimétrica. De acordo com este 

autor a mão é facilitadora para percepção rápida visual, devido à limitação do homem em 

reconhecer de imediato além de quatro elementos, possui também o polegar afastado sendo 

articulador e opositor aos demais, o que vem facilitar e viabilizar a percepção visual dos cinco 

primeiros números. 

A mão pode ser considerada como uma autêntica continuidade de unidades abstratas 

adquiridas imediatamente a partir da primeira mão, devido à qualidade de cada um dos seus 

dedos, em que são associados como auxiliar de uma unidade.  
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Através dela desenvolveu-se a criação dos sistemas de base de numeração, isto é, 

além da base dez que se difundiu nas mais diversas culturas e tornou-se medida padrão, 

desenvolveram-se também as bases de cinco, vintesimal, duodecimal (base doze), que foram 

empregadas no comércio no sistema de dúzia e grosa, e a sexagesimal que foi considerada 

muito elevada e que sobrecarregaria consideravelmente a memória. 

A mão também é considerada uma máquina de contar, pois atua como instrumento 

promotor da intuição dos aspectos complementares dos números naturais (cardinal e ordinal) 

de uma forma extremamente simples e natural. 

Dessa forma gradual e lenta os nossos mais antigos antepassados tomam consciência 

da abstração dos números e tomam conhecimento em diferenciar sutilmente os números 

cardinais dos ordinais. O ser humano retoma seus antigos recursos: pedras, conchas, 

pauzinhos, terços de contas, bastões entalhados, nós de cordas e outros. 

Mas, desta vez com outra intencionalidade os utilizou como recurso para memória, 

pois ainda não utilizavam a escrita como registro, e estes serviriam na qualidade de suporte de 

(contagem) levantamento numérico de suas contabilidades. 

A partir da descoberta da mão como recurso para cálculos algumas civilizações, 

como a romana, desenvolveram um sistema de contagem através de gestos. Isso foi 

comprovado em escavações arqueológicas no início da era cristã. Nestas escavações foram 

encontradas pequenas contas de osso ou marfim onde estava representada, em um dos lados, a 

figura de uma mão com os dedos indicando um número e no outro a formulação em 

algarismos romanos do valor correspondente. Supostamente essas contas eram de 

contribuintes que recebiam a título de recibos dos cobradores de impostos (IFRAH, 2004). 

 
 

 
Os povos latinos desde a antiguidade desenvolveram um processo similar aos da 

Linguagem de Sinais para surdos que permite representar através de gestos, por uma ou pelas 

duas mãos, os números de 1 a 9.999. 

Já os chineses elaboraram um sistema pelo qual havia possibilidades de se chegar até 

100.000   usando   uma   das   mãos  e  até  10  bilhões   usando as  duas. Baseava-se   em  um  

Figura 7 - Téssera romana do século I, mostrando o gesto correspondente a 9. 
Fonte: IFRAH, 2004, p. 88 
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procedimento manual, cada falange é 

subdividida em três partes, de modo que cada 

dedo esteja associado às nove unidades 

consecutivas de uma mesma ordem decimal, 

e iniciando do mínimo direito às unidades 

simples, o anular da mesma mão às dezenas e 

assim por diante, chegando até o dedo anular 

esquerdo que representa à ordem de bilhão.    
Figura 8 - Representação de como contar nos dedos até dez bilhões.  
Fonte: IFRAH, 2004, p. 94   

Outro povo no inicio do século XVI, a civilização inca, desenvolveu uma outra 

forma de contagem além das mãos, elaboraram um sistema baseado em nós em cordões, 

considerada muito precisa. Denominado quipo ou quipu (origem de uma palavra inca que 

significava “nó”). 

Este dispositivo servia para diferentes 

funções tais como: representações de fatos 

litúrgicos, cronológicos ou estatísticos, 

calendários e também de mensagens. A cor de 

uma cordinha podia representar e ou corresponder 

uma convenção a um objeto concreto ou a uma 

idéia abstrata. Assim como: o branco significava 

pureza, a paz, ou o “dinheiro”; o amarelo, o ouro, 

o Sol ou a eternidade; o vermelho, o sangue; o 

fogo, a guerra; e assim por diante. 

 
Figura 9 - O quipu era utilizado pelos incas para fazer contas  
Fonte: ARRUDA e PILETTI, 2002, p. 156 
 
 

Sua importância estava, no entanto, na utilização para contabilidade, devido seu 

sistema basear-se em decimal, através destes nós foram guardados, para memória da história, 

os resultados dos diversos levantamentos realizados em todos os domínios da vida do império 

quanto a: recenseamento das diferentes camadas da população; registros de nascimentos, 

casamentos e mortes; inventários, entre outros. Outros povos da antiguidade também 

recorreram a este recurso de nós e utilizaram similares a essa forma. 

Outro tipo de recurso foi o entalhe que surgiu nos primórdios da humanidade e 

perpassou até os nossos tempos. Essa forma de registrar se iniciou quando o ser humano ainda 

não tinha consciência da escrita, mas foi à percussora da história, pois sua forma de criação  
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foi à iniciação das primeiras noções da arte 

em realizar os registros em dados numéricos 

de suas façanhas e necessidades.  

A persistência dessa prática de 

entalhar foi para conservar melhor e por mais 

tempo os dados, por funcionar como recurso 

auxiliar da memória, abrangendo uma função 
 

Figura 10 - Os entalhes do Paleolítico Superior 35000 a 20000 a.C. 
Fonte: IFRAH, 2004, p. 104 

de ordem econômica e estendendo-se a uma realidade aritmética. Servia como nota 

promissória, anotações, entre outros. Seu emprego foi constatado até o início do século XX. 

Portanto, foi desta forma que o ser humano aprendeu a contar abstratamente e 

agrupar toda espécie de sua necessidade de acordo com o princípio da base, que o possibilitou 

a estimar, avaliar e medir grandezas diversas (pesos, comprimentos, áreas, volumes, 

capacidades, entre outras). Atingindo a tal ponto a compreensão de números cada vez 

maiores, que tornaram-se cada vez mais complexos, chegando o momento em  que nem as 

mãos ou qualquer outro recurso eram suficientes ou mesmo fossem considerados pertinentes 

para realização de suas necessidades aritméticas, forçando-os a uma nova invenção. 

 

 

2.5. Do pó à criação dos ábacos 

 

Essa complexidade estabelecida possibilitou o ser humano a todo tipo de progresso, 

sendo capaz de elaborar, realizar inúmeros métodos, técnicas operatórias e se envolver desde 

concretas a mentais, com isso surgem novas criações para atender essas necessidades.  

Nesta mesma concepção muitas outras civilizações também recorreram ao mesmo 

recurso, como foi o caso citado por Ifrah (2004, p. 117), de tribos guerreiras de Madagascar:   

 
Elas faziam os guerreiros desfilarem em “fila indiana” por uma passagem bem 
estreita. Quando cada um saía, depositava-se uma pedra num fosso cavado no chão. 
Com a passagem do décimo homem, substituía-se as dez pedras deste fosso por 
uma delas apenas, depositada numa segunda fileira, reservada para as dezenas. 
Depois se recomeçava a amontoar pedras no primeiro fosso, até a passagem do 
vigésimo indivíduo, quando se colocava uma segunda pedra na segunda fileira. 
Quando esta última contava, por sua vez, com dez pedrinhas, tendo sido contados 
cem guerreiros, estas eram substituídas por uma pedra colocada num terceiro fosso, 
reservado para as centenas. E assim por diante, até o último homem. Ao atingir, por 
exemplo, 456 guerreiros, havia seis pedras na primeira fileira, cinco na segunda e 
quatro na terceira. Sem saber, esses malgaxes tinham inventado o ábaco.  
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Esta nova forma de realizar cálculo em utilizar as pedras como recurso, permitiu ao 

homem iniciar verdadeiramente a arte em calcular. A palavra cálculo vem do latim calculus 

que significa pedra pequena. Etimologicamente na língua grega pséphos significa um número 

e uma pedra na língua árabe encontra a palavra haswa, que significa pedra, termo mesmo 

radical que Ihsa, que tem o sentido de enumeração ou estatística (IFRAH, 2004, p. 117). 

De acordo com Boyer (1996, p. 135), houve um tempo em que o sistema de 

numeração era apresentado em barras e os numerais representados em linhas verticais. 

Quando ultrapassavam a quantidade de cinco como, por exemplo, o seis era representado com 

um traço horizontal (que valia cinco) acima do traço vertical (que valia uma unidade) e assim 

por diante até representar o nove. 

Este estudioso se referia aos numerais em barra, de 300 a.C., que eram apenas uma 

notação para representar o resultado de um cálculo realizado, das verdadeiras barras, que 

derivavam das varetas de bambu, marfim ou ferro. Salientou ainda que outras formas 

precursoras possam ter sido usadas mil anos antes.   

Para ele, possivelmente as tábuas de contar foram por excelência precedentes e 

cederam espaço para o ábaco, apesar como ele mesmo cita, de que seja difícil determinar ou 

precisar datas que sejam dignas de fé.  

A palavra abacus, segundo Boyer (1996, p. 136), provavelmente deriva da palavra 

semítica abq ou pó, sinalizando em outras regiões, como na China, que o instrumento 

originou-se de uma bandeja de areia usada como tábua de contar. 

Para Ifrah (2004, p. 118), as tábuas ou pranchas, considerados os ábacos mais 

comuns, que se constituíram por divisões em diversas linhas ou colunas paralelas separando 

as diferentes ordens de numeração e eram utilizadas pedras ou fichas correspondendo uma 

unidade simples para cada uma.  

O ábaco romano antigo, segundo este 

pesquisador, era formado por colunas e cada uma 

dessas simbolizava uma das potências de 10, o que 

quer dizer uma ordem. Ao iniciar pela primeira coluna 

da direita para esquerda, estariam representadas as 

ordens: unidades, dezenas, centenas e assim por 

diante. 

 
Figura 11 - Ábaco romano.  
Fonte: TEJON (http://abacolivre.codigolivre.org.br/ 
           manual-intro.html) 
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Para representar um determinado número bastava colocar as fichas ou pedras 

(denominadas de calculi) de acordo com as ordens solicitadas, como por exemplo: duas na 

quarta, seis na terceira, sete na segunda e uma na primeira – estaria representado o número 

2.671. Neste mesmo processo de cálculo, os gregos desenvolveram o abax grego, as peças 

utilizadas (pedras ou fichas) foram denominadas psephoi. 

Através dessas divisões e das sucessivas trocas ou manejos com as fichas de uma 

coluna para outra, pôde-se realizar cálculos de adição, subtração (realizavam processos 

parecidos, à medida que ultrapassava o número de fichas, era substituída por uma das peças 

utilizadas imediatamente superior, no caso da subtração trocava-se ou transformava-se pela 

ordem imediatamente inferior), multiplicação, sendo realizado no processo de soma dos 

diversos produtos parciais. 

Dada à transformação social de muitas civilizações, muitas outras substituíram estas 

colunas por hastes de metal ou de madeira dispostas paralelamente e cada pedra perfurada 

denominou-se conta, podendo deslizar facilmente ao longo das hastes – e futuramente tornou-

se o contador mecânico. 

Os ábacos variaram de acordo com as formas e principalmente com a cultura que 

cada civilização os constituiu. Assim, pode-se encontrar na história: o ábaco romano, o suan 

pan chinês, o soroban japonês, o stchoty modelo russo, o nepohualtzitzin azteca e o árabe. O 

Ábaco árabe possuía dez contas em cada arame, sem barra central (BOYER, 1996). Já os 

romanos criaram a calculadora portátil denominada ábaco de bolso (IFRAH, 2004, p. 121), 

que consistia numa pequena placa metálica, com certo número de colunas subdivididas em 

duas partes: parte superior mais estreita, continha uma bola em cada uma correspondia ao 

valor cinco vezes maior e na parte inferior continha quatro bolas em cada uma, e cada bola 

correspondia uma unidade.  

Assim cada coluna consistia a uma ordem decimal, partindo da direita para esquerda 

considerando a terceira coluna à ordem das unidades simples. À parte, possuía também duas 

colunas que se destinavam ao uso de frações do “as” (onças ou doze avos), apenas a primeira 

coluna era subdividida em três partes: a parte superior continha uma bola, e representava a 

metade (1/2 da onça); a parte intermediária continha uma bola, que representava um quarto da 

onça (1/4 da onça) e a parte inferior continha duas bolas, que representavam um terço da onça 

(1/3 da onça).  
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O suan pan ou saun phan (o contador chinês), como é popularmente conhecido na 

China, ainda é usado em pequenos comércios no interior. Apresenta-se na forma retangular de 

madeira dura, é constituído, de certo número de hastes que possuem duas bolas na parte 

superior e cinco na inferior para cada vareta, separadas por uma barra longitudinal na forma 

horizontal. 

 
Figura 12 - Ábaco chinês (suan pan). 
Fonte: Foto ilustrativa da autora. 

 

Cada bola superior do ábaco chinês equivale a cinco inferiores, para se registrar um 

número, se faz necessário deslizar as bolas adequadamente até encostar-se na barra de 

separação. Geralmente, os operadores reservam as duas primeiras hastes (da direita para 

esquerda) para frações decimais, isto é, para os décimos e centésimos da unidade ou para os 

centavos. Assim, a terceira haste destina-se à ordem da unidade simples e, por conseguinte à 

esquerda dessa à ordem da dezena e assim por diante. Os registros de números e a realização 

de cálculos neste instrumento baseia-se nas tabuadas de adição, subtração e da multiplicação 

em que o operador deverá decorá-las, a partir dos números de 1 a 9.  

O ábaco asteca (Nepohualtzitzin) – teria surgido entre 900-1000 d.C.  As contas eram 

feitas de grãos de milho atravessados por cordéis montados numa armação de madeira. Este 

ábaco é composto por 7 linhas e 13 colunas. Os números 7 e 13 são números muito 

importantes na civilização asteca. O número 7 é sagrado, o número 13 corresponde  à 

contagem do tempo em períodos de 13 dias. 

 

 
Figura 13 - Ábaco asteca (com o valor 0 representado). 
Fonte: POMBO (http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/abaco/historia.htm) 
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Outro similar a este é o denominado Nepohualtzitzin – ábaco de Mesoamerican; teria 

sido inicialmente explorado pelo David Esparza Hidalgo, e então posteriormente por outros. 

De acordo com as características apresentadas em que assemelham com o ábaco chinês por ter 

se desenvolvido da classe de java do ábaco, com exceção ao tamanho em que foi disposto 

precisamente em 7 fileiras por 13 colunas, números estes considerados importantes para o 

conceito de Mesoamerican.  

 
Figura 14 - Ábaco de Mesoamerican – Nepohualtzitzin. 
Fonte: VMG (http://www.geocities.com/a1ma_mia/abacus/) 

 

Ábaco russo Schoty – sua invenção ocorreu por volta do século XVII, nos tempos 

atuais é possível encontrá-lo em pequenas lojas e estabelecimentos (hotéis, bancos, entre 

outros). Este ábaco opera de forma diferente dos ábacos orientais. As contas movem-se da 

esquerda para a direita na linha horizontal e o seu desenho é baseado na fisionomia das mãos 

humanas. 

 

 
Figura 15 - Schoty, o ábaco russo (com o valor 0 representado).   
Fonte: POMBO (http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/abaco/historia.htm) 

 

Colocam-se ambas as mãos sobre o ábaco, as contas brancas correspondem aos 

polegares das mãos (os polegares devem estar sobre estas contas) e as restantes contas 

movem-se com 4 ou 2 dedos. O valor das linhas está representado na figura abaixo. Pode-se 

perceber que possui uma haste reservada para os quartos de ruble, a moeda corrente russa. A 
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linha mais baixa representa as unidades, a seguinte as dezenas e assim sucessivamente. As 

formas de realizar as operações matemáticas assemelham-se ao do ábaco chinês.  

Ábaco horizontal é utilizado como recurso pedagógico 

escolar, cada nível é (considerando da parte superior à inferior) 

uma ordem, sendo que o primeiro nível representa a ordem das 

unidades, e, por conseguinte as ordens das dezenas e assim por 

diante. Cada 10 contas de um nível são trocadas por 1 conta da 

ordem imediatamente considerada superior. Nele ainda pode-se 

trabalhar a transformação de números no sistema decimal, ao 

separar a parte inteira das decimais, através da colocação de uma 
 

Figura 16 - Ábaco horizontal. 
Fonte: Foto ilustrativa da autora. 

fita antes dos três últimos níveis. Este instrumento é considerado muito possante para o estudo 

deste sistema (BATISTA, MUNIZ e SILVA, 2002). 

Ábaco vertical é um outro instrumento muito 

usado no ensino especial, é mais lento, mas o processo de 

manuseá-lo é mais livre, possibilitando as trocas de 

maneira simples e por sua vez, mais concreta. 
 

Figura 17 - Ábaco vertical.  
Fonte: Foto ilustrativa da autora. 

 
O ábaco foi usado por diversos povos e, até por volta de 1700, foram muito comuns 
na Europa, quando o cálculo escrito em papel passou a prevalecer. Já no Oriente, até 
hoje são muito comuns, como o suan-pan e o soroban japonês. (SAMPAIO 2005, p. 
31) 

 

 

2.6. Da extensão do corpo para a projeção de recurso didático de contagem –
contadores mecânicos 

 
Pela linguagem do corpo, você  
Diz muitas coisa aos outros. 
E eles têm muitas coisas a 
Dizer para você. 
Também nosso corpo é antes de tudo 
Um centro de informações para nós mesmos. 
(WEIL; TOMPAKW, 1997, p. 7) 

 

Desde que o ser humano deparou-se com a necessidade de lidar com números mais 

elevados procurou incessantemente uma nova alternativa que auxiliasse a memória na 

contagem. Contas, palitos, nós: tudo era válido sob essa nova ótica de contagem ao dar a 

objetos valores simbólicos diferenciados e representativos. 
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Nessas tentativas o ser humano cria com auxilio das pedras uma caixa, um aparelho 

único em que passa a realizar cálculos. As vantagens eram muitas, inicialmente desafogava a 

memória, pois não se fazia obrigado a lembrar qual o dedo deveria abaixar ou levantar ou qual 

palma da mão precisa ser manuseada, também havia perigo de esquecer o número pois, se 

pode consultá-lo a qualquer momento. 

 Ao refletir na metáfora feita por Asimov (1994, p. 9) ao descrever o ábaco como 

uma caixinha de dedos artificiais, em que correlaciona as contas aos dedos e os fios ou hastes 

às mãos, reportei-me para a estruturação física do Sorobã. Este instrumento, assim como o 

ábaco, é constituído de hastes mas colocadas na posição vertical. Em uma delas estão 5 

contas, separada por uma régua que divide a parte superior da inferior, a parte inferior 

encontra-se quatro contas e na parte superior uma, sendo que a conta da parte superior tem o 

valor simbólico de cinco. 

Depois correlacionei o Sorobã com a sua história desde sua origem (chinesa) e todas 

as suas transformações, sendo que a última ocorreu depois da segunda guerra mundial em que 

foi suprimida uma conta da parte inferior. A justificativa desta mudança, segundo Kato (s/d,  

p. 27-28) é de que  

 
não havia necessidade da representação do numeral dez, pelo raciocínio lógico, 
desde que cada ordem deve conter somente nove vezes a quantidade representativa 
da ordem inferior (...) de acordo com o desenvolvimento da atividade mental 
humana implicando na realização de caçulos de modo perfeito com aprimoramento 
da velocidade.  

 

Ao dar uma atenção maior, pude perceber que neste instrumento, a sua construção 

estrutural baseou-se na constituição do arquétipo da mão.  Ao esticar os braços e colocar a 

palma da mão voltada para o corpo, pude ver nitidamente a base de sua construção, pois os 

quatro dedos representam a parte inferior, mas ao acrescentar mais um, formamos o cinco 

então a razão da quinta conta estar na parte superior, e a régua que a separa, nada mais é que a 

extensão do dedo indicador visto na sua horizontalidade dando a compreensão ao longo do 

seu comprimento. 

 
Figura 18 - Representação do Sorobã com as mãos. 
Fonte: Foto ilustrativa da autora. 
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As hastes são os braços, a palma da mão o corpo do instrumento e as contas: os 

dedos. Ao formar seis, sete, oito e nove respectivamente, o ser humano apóia-se no polegar (a 

conta de valor cinco) e encosta no primeiro dedo o indicador (primeira conta abaixo da 

régua), e em seguida ao tocar os dedos sucessivamente forma sete, oito e nove (que 

respectivamente vão sendo encostados à régua). 

 

 
 

 

Segundo Piaget (apud MUNIZ, 2001, p. 26) que:  

 
o organismo adapta-se construindo materialmente novas formas para inseri-las nas 
do universo, ao passo que a inteligência prolonga tal criação construindo, 
mentalmente, as estruturas suscetíveis de aplicarem-se as do meio. 

 

Pude compreender que o homem utiliza o corpo como fonte de referência para tudo o 

que faz. 

Figura 19 - Representação das contas do Sorobã com os dedos. 
Fonte: Foto ilustrativa da autora. 
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3.  METODOLOGIA 

 
(...) a motivação básica para tudo que fazemos, pesquisa, 
ensino, enfim toda nossa atividade, é a  melhoria da qualidade 
de vida do homem (D’AMBRÓSIO, 1986, p. 16). 

 

No processo de ensino de matemática são utilizados recursos didáticos que extrapolam 

os velhos recursos como quadro-giz e o livro didático, assim, se faz necessário repensar os 

seus valores e significados na aprendizagem desta área do conhecimento. A utilização desses, 

de acordo com sua estrutura, emergem significados que auxiliam no processo de             

ensino-aprendizagem principalmente na matemática. 

Alunos com limitações sensoriais merecem uma atenção ainda maior por parte do 

professor no sentido da criação ou aplicação de recursos didático-pedagógicos adaptados a 

sua realidade cognitiva. No caso específico das pessoas com deficiência visual, os recursos 

utilizados são, na sua maioria, de natureza tátil ou auditiva, como pode-se citar o Sorobã na 

realização de cálculos matemáticos.   

A complexidade da natureza do Sorobã forneceu o substrato necessário a essa 

pesquisa, a qual teve por objetivo analisar seu papel no processo de ensino-aprendizagem, sua 

implicação e possibilidade no desenvolvimento lógico matemático do aluno com deficiência 

visual, no processo da construção dos números naturais, monetário e operatório do sistema de 

numeração decimal. Essa pesquisa se delineou em torno da construção do número realizada 

pelo próprio aluno, em que se evitou usar a técnica pela técnica, mas sim um sistema menos 

rígido voltado para a aquisição de conceitos matemáticos. 

A pesquisa qualitativa foi escolhida como método por 

 
...englobar a idéia do subjetivo, passível de expor sensações e opiniões (...), além de 
noções a respeito de percepções de diferenças e semelhanças de aspectos 
comparáveis de experiências. (BICUDO apud BORBA; et. al. 2004, p. 104). 

 

Flick (2004, p. 17) a considera como relevante para os estudos das relações sociais, 

devido ao aumento significativo da mudança social e, por conseguinte, a gama de 

diversificação dos modos correlacionados à forma de vida. 

O tipo de pesquisa ser participante está embasado em minha ação como        

professora-pesquisadora e também, segundo Demo (2004, p. 21) porque busca confluir dois 

intentos: conhecer adequadamente e intervir alternativamente. E este estudioso, enfatiza 
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ainda, que a grande pretensão desta pesquisa é contribuir para que as comunidades se tornem 

capazes de sua própria história, tanto individual como coletiva, e principalmente para 

saberem pensar sua condição e intervenção alternativa (p. 20). 

 

 

3.1. O local da pesquisa 

 

Para esta pesquisa foi escolhido como estabelecimento de ensino especial uma 

instituição pública, que pertence à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  

O atendimento educacional para pessoa com deficiência visual no Distrito Federal 

iniciou em 1966, com a criação de sala de recursos e atendimento itinerante, localizado no 

Edifício Ceará. No ano de 1967 ocorreram duas transferências, a primeira para Escola Classe 

312 Norte e a outra para Escola Classe 104 Norte.  Em 1973 foi criado o setor especializado 

em deficientes visuais, localizado no Centro de Ensino Especial 02 de Brasília. Nesse ano 

foram registrados 25 atendimentos.  E em 12 de setembro de 1985, houve a transformação do 

setor em Escola especializada. 

 No ano de 1985, o estabelecimento atendia 130 alunos cegos ou com visão 

subnormal, dentre estes alguns com deficiências múltiplas. Outra ação importante realizada 

pela escola foi a do Professor Itinerante que chegou a atender, naquele ano, 80 alunos com 

deficiência visual integrados à rede regular de ensino. Com o aumento da demanda de alunos 

a diretoria pedagógica solicitou a transformação de escola para Centro. Assim foi criado o 

Centro, atual estabelecimento de ensino especial. Em 1991, recebeu a autorização para criação 

de uma unidade específica para deficientes visuais, como prevista no parecer nº. 303/94 – 

Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF, pelo processo nº. 082.005221/85. 

Este Decreto apresentou os objetivos previstos na Lei nº 203 de 13 de dezembro de 

1991 no Diário Oficial do Distrito Federal, criada pela Resolução 1570 – FEDF, de 4 de 

dezembro de 1985 e traçou as políticas educacionais a serem seguidas, dos quais alguns ainda 

norteiam o nosso trabalho até o presente momento.  

 Esse estabelecimento de ensino especial tem por objetivo, previsto no Art. 3º, pela 

Lei nº 203/1991 – DF, como consta em seu regimento, mudando apenas a terminologia de 

integração para o de inclusão devido à política educacional vigente: 
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I - prestar atendimento educacional especializado ao aluno portador de deficiência 
da visão; 

II - participar da capacitação de recursos humanos; 
III - promover descentralização técnica e administrativo-pedagógica na área da 

deficiência visual; 
IV - desencadear ações educativas junto à comunidade; 
V - buscar o desenvolvimento técnico-científico educacional na área de deficiência 

da visão. 
 

 
À este estabelecimento compete de acordo com Art. 4º: 
 

I - prestar atendimento aos alunos portadores de deficiência da visão não indicados 
para integração escolar imediata; 

II - realizar diagnóstico psicopedagógico do aluno portador de deficiência da visão; 
III - viabilizar a descentralização técnico-pedagógica do atendimento ao aluno 

portador de deficiência da visão; 
IV - prestar orientação ao corpo docente envolvido no atendimento ao aluno 

portador de deficiência da visão à rede regular de ensino; 
V - promover a integração escolar do aluno portador de deficiência da visão á rede 

regular de ensino; 
VI - realizar ações educacionais visando à reabilitação de pessoas portadoras de 

deficiência da visão associada a outra(s) deficiência(s); 
VII - atender aos alunos portadores de deficiência da visão associada a outra(s) 

deficiência(s); 
VIII - participar de realizações científicas na área de deficiência da visão; 
IX - garantir o atendimento educacional especializado à criança na faixa de 0 a 6 

ano, e nos demais níveis de ensino;  
X - promover a educação para o trabalho e o apoio à profissionalização do aluno 

portador de deficiência da visão; 
XI - realizar a complementação curricular específica. 

 

Atualmente, o estabelecimento de ensino especial atende a 233 alunos com 

deficiência visual, não possui restrições quanto à idade de seus alunos. São atendidos desde 

crianças a idosos. Porém, especial atenção é dada às crianças, que já podem receber 

atendimento a partir do terceiro ou quarto mês de vida.  

Levando-se em consideração os tipos de deficiência visual, o estabelecimento de 

ensino especial atende pessoas com cegueira congênita, cegueira adquirida e baixa visão – 

quando o indivíduo enxerga até 30% com o melhor recurso óptico, mas do ponto de vista 

educacional ainda possui um resíduo visual útil o seu desenvolvimento acadêmico. 

As crianças de baixa visão ao atingirem a idade correta são encaminhadas para 

escolas inclusivas onde prosseguem seus estudos; já as crianças cegas somente são 

encaminhadas ao ensino regular após sua alfabetização no sistema Braille. Para aqueles que 

adquiriram a deficiência visual depois de adultos existem programas de reabilitação e 

alfabetização em Braille. Uma vez alfabetizados são encaminhados a escolas regulares ou 

supletivas para concluírem seus estudos. 
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Nesta caminhada são necessários alguns recursos pedagógicos adaptados à realidade 

do aluno com deficiência visual e à inclusão de complementações curriculares específicas a 

sua educação ou reeducação como: Atividades da Vida Diária – AVD, Orientação e 

Mobilidade – O e M, Escrita Cursiva, Informática, Artes Plásticas e Cênicas, Treinamento de 

Baixa Visão e o Sorobã (desde 1975).  

O programa de reabilitação para jovens e adultos é dividido em dois grupos: os 

cegos analfabetos que passam pela alfabetização do sistema Braille e os cegos alfabetizados 

que passam pela transferência de aprendizagem; e são encaminhados ao processo de 

reeducação, para aquisição de habilidades fundamentais para os desenvolvimentos 

acadêmicos e sociais. Estes alunos são incluídos, de acordo com os encaminhamentos 

realizados pela equipe de avaliação, para os diversos atendimentos oferecidos pelo 

estabelecimento de ensino especial. Alguns não necessitam da alfabetização ou transferência 

Braille, portanto fazem apenas os atendimentos complementares, embora também estejam em 

processo de reabilitação. Aqueles em processo de alfabetização ou transferência Braille, são 

incluídos, de acordo com a proposta pedagógica de 2007, em turmas com professores 

regentes, permanecendo na escola cinco horas diárias. Desta forma, essa sala se constitui 

como ponto de referência para esses alunos, e o profissional os orienta no cumprimento dos 

horários e a freqüência nas demais atividades complementares.    

Para o ingresso no centro especializado é necessário que haja a capacitação em Braille, 

com exceção da Educação Precoce que exige apenas um curso específico da área. Nem todos 

os professores têm conhecimento acerca das atividades dos outros atendimentos, somente 

aqueles que quiseram fazer um curso específico. 

 

 

3.2. Sala de aula 

 

As aulas de Sorobã são oferecidas a todos os alunos, independente do grau ou tipo de 

deficiência e têm como objetivo apresentar o recurso didático que o auxilie em seus cálculos 

matemáticos.  

Obedecendo uma modulação, cada professor atende 12 a 15 alunos e de acordo com a 

demanda um acréscimo de 10 %. Este atendimento é realizado de forma individual ou em 

duplas, sendo as aulas com duração de 45 minutos duas vezes por semana. 
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Os alunos atendidos não são exclusivamente da escola. Além dos alunos em fase de 

alfabetização e reeducação, são atendidos também alunos de escolas inclusivas, alunos já 

ingressos no mercado de trabalho, alunos de escolas supletivas e até alunos de escolas e 

universidades particulares interessados em adquirir ou relembrar as habilidades com o Sorobã. 

 

 

3.3. Os participantes 

 

Mediante a multiplicidade do universo de pesquisa com extensas variantes, foi 

necessário delimitar o número de participantes a serem observados. Foram selecionados 3 

alunos para serem observados e mediados por mim. 

 Levando-se em consideração alguns critérios como: desejo de iniciar ou continuar a 

vida acadêmica, atendimento das 3 categorias de Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais – ANEE na Deficiência Visual (cegueira adquirida, congênita e baixa visão) 

consentimento individual para participação da pesquisa. 

Objetivando preservar as identidades dos pesquisados, uma vez que o objeto da 

investigação é o Sorobã no ensino-aprendizagem da matemática, optei por chamar os 

participantes de Tiago, Mateus e Lucas. 

Todos os alunos que ingressam no estabelecimento de ensino especial passam por 

uma entrevista realizada pela equipe de diagnóstico que juntamente com os dados fornecidos 

pelos próprios alunos, serviu como base para traçar os perfis que abordarei a seguir: 

O aluno Tiago tem 31 anos, é solteiro, reside na cidade de Formosa – GO, e 

encontrava-se em processo de alfabetização. No ano de 2005, iniciou com o processo do     

Pré-Sorobã. Ao final do ano de 2006 estava realizando operações de adição e subtração com 2 

algarismos sem agrupamento no Sorobã e estava desenvolvendo com material concreto o 

agrupamento e o desagrupamento do sistema numeração decimal. Neste período não quis 

participar da fase da pesquisa como testagem. Em 2007, aceitou participar e durante o 

processo da pesquisa mostrou-se participativo e crítico, porém por vezes tornava-se reservado. 

A cegueira em sua vida chegou aos dois anos por uma seqüela do Sarampo. Embora 

já tenha enxergado quando bebê, o que levaria a classificá-lo como cegueira adquirida, é 

considerado como cego congênito, pois segundo BRASIL (2005, p. 13) as crianças que 

nascem cegas ou perdem a visão muito cedo terão suas necessidades de aprendizagem 
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diferentes daquelas demais crianças. Considera que a perda da visão após os cinco anos de 

idade a criança já terá desenvolvido praticamente todo o potencial visual, conservando 

imagens e memória visual. 

O aluno Mateus tem 25 anos, é solteiro, mora em Águas Lindas – GO, no segundo 

semestre de 2006 iniciou seu processo de alfabetização, e no ano de 2007 entrou para o 

atendimento de Sorobã. Teve sua visão prejudicada por conta de uma Catarata Congênita, 

agravada pela falta de tratamento, tornando-o hoje um indivíduo classificado como Baixa 

Visão. 

O aluno Lucas tem 23 anos, é casado, tem quatro filhos, mora na cidade Estrutural 

na periferia de Brasília, estudou até a terceira série do Ensino Fundamental e abandonou os 

estudos ainda criança. Tornou-se uma pessoa com deficiência visual aos 21 anos vítima de 

projétil disparado por arma de fogo. Iniciou seus estudos no estabelecimento de ensino 

especial no segundo semestre de 2006. E no ano de 2007 iniciou no atendimento de Sorobã. 

Sua limitação visual é considerada como cegueira adquirida. 

 

 

3.4. Procedimentos em campo 

 

A fase de campo da pesquisa ocorreu em duas etapas. A primeira foi entre agosto e 

dezembro de 2006, entendida como testagem (Anexo I). Após apresentar-me ao 

estabelecimento de ensino especial como professora-pesquisadora pedi autorização à direção, 

que demonstrou receptividade quanto à utilização do Centro como campo de pesquisa. Então, 

neste período, procurei outros três professores de Sorobã, solicitando ser observadora durante 

suas aulas. Por mais receptivos que fossem, ao perceber em que uma terceira pessoa 

observava a aula, os alunos mostravam-se envergonhados, arredios e temerosos do erro o que 

impossibilitava uma observação em condições reais. Notei que para o sucesso da pesquisa 

seria necessário criar uma relação de cumplicidade só obtida entre professor e aluno, sem a 

participação de terceiros. Conversei com meus alunos sobre a pesquisa indagando quem 

desejaria participar.  Realizei algumas observações, entrevistei-os e concluí que este seria o 

melhor caminho a ser seguindo. 

  A segunda etapa deu-se entre março a agosto de 2007 (Anexo II). Com dados da 

testagem completos, reiniciei a pesquisa solicitando, novamente, autorização à direção, como 
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sempre muito receptíveis. Ao entrar em sala e tomar conhecimento dos alunos matriculados, 

fui participando para os meus alunos novatos e veteranos a respeito do início real da pesquisa. 

Na fase final do planejamento, verifiquei a necessidade de aumentar a carga horária a ser 

desenvolvida com cada aluno.  

Assim, logo após a minha qualificação, entrei em contato com os alunos 

confirmando sua participação (Apêndice A). Foi explicitado a todos que haveria a necessidade 

freqüentarem aulas em turno inverso (Apêndice B). No dia 22/3/2007 iniciei a pesquisa com 

aulas individuais e periodicidade semanal com duração de duas horas. As aulas 

desenvolveram-se as quartas, quintas e sextas-feiras. 

Por ser o horário contrário, o que comprometeria o horário do almoço, necessitei 

pagar as refeições dos alunos, e para Tiago além de suas refeições paguei sua passagem toda 

vez que vinha para o encontro matutino, pois, nos primeiros encontros, ele não compareceu 

devido ao problema de transporte. 10 No período de março a agosto de 2007 a coleta de dados 

foi realizada em dois turnos: com Mateus foram 10 aulas no período matutino e 26 no 

vespertino; com Lucas, 8 aulas no período no matutino e 14 no vespertino e com Tiago 6 

aulas no período no matutino e 14 no vespertino. Foram, também, realizadas duas entrevistas 

semi-estruturadas: a primeira com objetivo dos alunos exporem suas impressões quanto ao 

primeiro contato com o instrumento (Apêndice D) e a segunda com objetivo de que os alunos 

expusessem suas opiniões quanto ao uso do Sorobã (Apêndice E). Para um dos alunos foi 

necessário adequar o roteiro de acordo com seus conhecimentos adquiridos (Apêndice F). O 

registro dos dados da entrevista foi executado em mídia magnética por gravação de voz. 

Outro momento estabelecido, foi com as professoras regentes dos alunos, em que 

logo descobri que Mateus já havia aprendido com a professora regente, no início do ano de 

2007, a representação gráfica de 0 a 9, ao procurá-la, decidimos que eu ficaria com a parte da 

matemática nesse primeiro semestre e ela com a parte  da alfabetização de escrita e leitura 

(Português), mas em todas as reuniões pedagógicas e encontros informais falávamos a 

respeito do aluno. Com as demais, mantive contato da mesma forma, mas de acordo com o 

                                                 
10 DECRETO Nº 3.691, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. Regulamenta a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 

1994, que dispõe sobre o transporte de necessidades especiais no sistema de transporte coletivo interestadual. 
Dá direito às pessoas com necessidades especiais, passe livre interestadual, oportunizando dois acentos 
(vagas), em cada viagem. Porém, o requerente tem que ser carente e requisitar até 3 horas antes.  Se esgotar a 
cota, deverá pagar a passagem ou viajar no horário em que houver vagas e não é estendido para acompanhantes 
(BRASIL, 2000). 
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desenvolvimento dos conceitos por nós com os alunos, conversávamos a respeito destes. 

Tanto que houve momentos em que Tiago trouxe suas dificuldades que havia encontrado nas 

atividades desenvolvidas nesta sala (ver extrato da página 109). 

 

 

3.5. Observação participante 

 

A observação ocorreu desde que tive o contato com meus alunos, pois através das 

conversas e das ações destes diante das atividades propostas é que temos o ponto de partida 

para o desenvolvimento ou mesmo criação de estratégias pedagógicas. Como           

professora-pesquisadora, planejei e executei as aulas. Além da observação ocorreu 

simultaneamente a minha ação ora de intervenção, para compreender o pensamento e o 

raciocínio dos alunos na manipulação do instrumento como recurso auxiliar das operações de 

cálculos matemáticos, ora como condutora para elucidar o que estava acontecendo. Essa 

postura tomada foi para obter o entendimento do que estava acontecendo pois a cada ação 

realizada no instrumento desaparece a anterior. 

 

 

3.6. Diário de campo 

 

O diário de campo inicialmente foi construído em dois momentos no primeiro 

momento eu (professora-pesquisadora) registrei as primeiras impressões dos alunos, as 

tomadas de decisões e o preparo para a entrada na pesquisa antes da qualificação e os das 

atividades desenvolvidas com os alunos durante cada atendimento. Mas, depois, com os 

horários mais estruturados e a execução de atividades era de forma individual, as anotações 

tornaram-se mais difíceis de acordo com o aumento do grau de complexidade das ações 

executadas pelos alunos. As dificuldades encontradas foram decorrentes em ter que recordar 

de dados fidedignos o que justificou a utilização de uma filmadora que serviu como apoio 

para a transcrição das atividades que envolviam o uso do Sorobã garantindo fidedignidade dos 

dados anotados durante cada atendimento. 
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3.7. Recursos tecnológicos 

  

Na pesquisa foram utilizados filmadora, gravador e máquina fotográfica. 

A utilização da filmadora foi imprescindível para o trabalho em campo, pois sem ela 

a coleta de dados poderia perder momentos importantes. Sua utilização foi tranqüila e não 

gerou transtornos aos alunos. Nos primeiros momentos senti um pouco insegura, por medo de 

não conseguir delimitar claramente os papeis de professora e pesquisadora, porém ao rever as 

filmagens que pude discernir quando eu era professora e quando a pesquisadora estava em 

campo.  

A utilização do gravador foi importante, porém percebi que muitos dos alunos 

sentiam-se um pouco nervosos durante a entrevista. Somente após simular uma gravação em 

uma conversa informal e a seguir mostrá-la para o aluno, notei que os temores dissiparam, 

permitindo que a entrevista ocorresse sem maiores complicações. 

 A aplicação da máquina fotográfica foi de caráter ilustrativo enriquecendo alguns 

registros circunstanciais. 
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4. A NATUREZA DOS DADOS 
 

Os dados que foram coletados baseando-se no método clínico de Piaget 

(CARRAHER, 1989) tiveram como ponto de valorização a resposta dada pelos alunos como 

justificativas para suas ações. Assim pude acompanhar e compreender seus raciocínios, 

principalmente, nos erros ao observar que nestas situações as justificativas dadas por eles 

eram mais ricas do que se tivessem acertado. Apliquei este método ao me identificar com 

Carraher (1989), que agrupou oitos testes de Piaget e os utilizou no intuito de auxiliar e 

facilitar na interpretação e significado dos dados, primando pela compreensão do raciocínio 

dos sujeitos envolvidos na pesquisa, mediante às ações, às respostas e de acordo com a 

situação. Dada a natureza desta pesquisa, pude utilizar a observação participante para que, 

depois, realizasse a análise cuidadosa das respostas advindas das anotações, transcrições das 

filmagens e degravações das entrevistas, em que tentei encontrar a interpretação mais viável 

ou mais coerente. Esses extratos foram retirados das falas e procedimentos dos alunos durante 

minhas aulas priorizando o manuseio do Sorobã. Estes momentos foram importantes para a 

pesquisa e chamaram atenção quanto à compreensão da ação do aluno ao manusear o Sorobã 

durante o registro de números e na realização de cálculos.  

Foram separados três grupos de extratos para que se pudesse estabelecer as diferentes 

relações no manuseio do Sorobã, evidenciando sua implicação e possibilidade no 

desenvolvimento lógico matemático do aluno com deficiência visual durante a construção dos 

números naturais, monetário do sistema de numeração decimal e no início do processo 

operatório de adição e subtração, que fazem parte das situações aditivas como classificou 

Vergnaud (apud FRANCHI, 2002). 

Portanto, a complexidade da diversidade das interações possibilitou a formação das 

seguintes categorias:  

a) Quando o Sorobã não está temporariamente viável; 

b) Quando o aluno domina parcialmente o Sorobã; 

c) Quando o Sorobã é viável. 

Nas duas primeiras categorias encontram-se extratos que identifico a fase do        

Pré-Sorobã, onde os alunos devem desenvolver desde a construção do conceito de número até 

o processo operatório mesmo necessitando de outros recursos para concretizar o seu 
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algoritmo. A última categoria é a fase em que o aluno já realiza registros de números de 

acordo com o valor posicional e realiza as operações sem nenhum recurso auxiliar. 

Os extratos foram organizados em alguns momentos com períodos extensos, mesmo 

se fazendo uso do recorte, para que pudesse ser demonstrada a riqueza e a complexidade da 

ação. 
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4.1. Organograma da natureza dos extratos 
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4.2. A caracterização das categorias 
 

Agora explanarei as categorias apresentadas como também suas subcategorias, por 

encontrarmos no erro e no acerto o apoio para a diversidade dos raciocínios durante os 

procedimentos em que focamos nosso olhar sobre determinadas situações. 

 

 

4.2.1. Quando o Sorobã não está temporariamente viável 

 

Esta categoria se constituiu pelas observações feitas durante a análise dos cinco 

primeiros contatos com aluno Mateus. O objetivo foi evidenciar momentos que dificultariam 

o manuseio do Sorobã. Segundo Muniz (2001, p. 72) o aluno já deve possuir competências 

que mobilizam conhecimentos ligados à estrutura do número, isto é, a noção de valor 

posicional e de agrupamento. Esta fase é o marco inicial do Pré-Sorobã. 

 

 

4.2.2.     Quando o aluno domina parcialmente o Sorobã 

 

Agrupamos nesta categoria extratos que apresentam diferenças individuais devido 

aos diferentes estágios que cada aluno está na manipulação do Sorobã, momento em que está 

vinculado com a conceitualização do número, pelo sujeito. A necessidade de se apoiarem em 

outros recursos auxiliares durante o processo operatório também compõe este extrato. Nesta 

fase os alunos ainda encontram-se no Pré-Sorobã. O erro, nesta fase da pesquisa, foi utilizado 

como fator verificador do domínio do Sorobã por trazer resultados muito mais significativos 

do que propriamente o acerto (CARRAHER, 1989).  Assim, divide-se em três subcategorias:  

 

4.2.2.A. Estratégia para simplificação – estabelecimento de conhecimentos prévios 
 

Esta subcategoria refere-se aos procedimentos de agrupamento e reagrupamentos 

consecutivos. 
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4.2.2.B. Quando o aluno está entre o erro e o acerto 
 

Esta subcategoria refere-se à realização da operacionalização com procedimentos 

diferentes e o aluno fica entre o erro e o acerto por não concluir o seu novo pensar.  

 

4.2.2.C. Quanto aos primeiros contatos com o Sorobã 
 

Nesta subcategoria, foram observados para análises quatro momentos em que é 

iniciado o Sorobã e o aluno desenvolve procedimentos criados próprios. 

 

 

4.2.3. Quando o Sorobã é viável 

 

Nesta categoria o aluno consegue realizar a escrita dos números e também realizar 

cálculos no Sorobã, momento que se pode observar que há pouca ou quase nenhuma 

participação do professor, bem como a utilização de outros recursos auxiliares. E se dividiu 

em três subcategorias de forma que se diferem no processo de desenvolvimento. 

 

4.2.3.A. Quando o professor-pesquisador vê que o aluno erra 
 

Nesta subcategoria refere-se quanto ao erro de registro no Sorobã, e a intervenção da  

professora-pesquisadora leva o aluno a demonstrar o  domínio do instrumento. 

 

4.2.3.B. Quando o aluno se apóia no reaproveitamento de registros de números 
 

Esta subcategoria refere-se quanto ao erro no procedimento quando o aluno tenta 

reaproveitar o registro durante uma realização de cálculo. 

 

4.2.3.C. Quando o aluno domina o Sorobã 
 

Esta subcategoria aborda o momento em que o aluno domina o manuseio do Sorobã 

e realiza os cálculos com pouca ou nenhuma interferência da professora-pesquisadora, pois 

desenvolveu autonomia intelectual por assimilar as estruturas do Sorobã do sistema de 

numeração decimal. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de 
forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao 
problema proposto para investigação. Já a interpretação tem 
como objetivo a procura do sentido mais amplo das repostas, o 
que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos 
anteriormente obtidos (GIL, 1999, p. 168). 

 

5.1. Quando o Sorobã não está temporariamente viável 

 

Para analisar o Sorobã nesta categoria, selecionei cinco extratos onde se evidencia a 

busca do entrosamento com o aluno e a avaliação das competências mínimas para iniciar o 

ensino do Sorobã. 

(Ap. H1) – Atendimento do dia 12/03/2007 com Mateus.  Para esta primeira aula planejei um jogo 
de dominó. A escolha do jogo de dominó foi por ser um jogo popular, prático e muito bem aceito 
pelas pessoas com deficiência visual e também por considerar um dos jogos mais inclusivos. Ao 
propor ao aluno sobre o jogo, Mateus demonstrou de imediato interesse, justificando que gostaria 
de jogar, pois ano passado houve campeonato e ele não participou porque não sabia jogar e 
gostaria de participar do campeonato deste ano. Apresentei as pedras, ao começar o 
reconhecimento das pedras Mateus contava as bolinhas uma a uma com o dedo para falar as 
quantidades, às vezes tornava a recontar. Ao mexer as pedras para posteriormente os jogadores 
retirarem as pedras Mateus demonstrou que não sabia como fazê-lo. 
 Neste momento, pedi para que Mateus segurasse sobre minhas mãos para que percebesse o 
movimento. Ao separar as sete pedras que havia solicitado, Mateus foi tirando uma a uma e depois 
contava novamente separando-as para certificar-se que a quantidade estava certa. Durante o jogo, 
precisei verificar as pedras de sua mão, pois Mateus não identificava com as que estavam à mesa. 
Neste momento o instigava a realizar comparação. E em várias outras situações Mateus 
apresentou dificuldade na leitura das pedras momentos estes que foram observados ao recontar, 
Mateus pulava a seqüência da quantidade. 

 

No extrato acima, observei que a estratégia de utilizar o jogo de dominó como um 

instrumento facilitador para a interação professor-aluno, foi uma excelente idéia. O interesse 

apresentado pelo aluno propiciou um clima descontraído e favorável ao processo de       

ensino-aprendizagem. O início lúdico do trabalho proporcionou identificar o nível de 

conhecimento matemático do aluno. Vale ressaltar que estas primeiras impressões não são 

comumente consideradas como conclusivas, mas sim o momento que busquei compreender o 

nível de raciocínio que o aluno possuía do conceito de número, evitando assim criar pré-

conceitos sem embasamento teórico. 
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A respeito do processo de aprendizagem, deve-se considerar que não está limitado 

apenas na aquisição de conteúdos, mas sim na assimilação de processos que variam entre 

formas, métodos e regras que possibilitem atingir objetivos determinados (OLIVEIRA, 2004). 

 Ao fazer uso do jogo e considerá-lo como sendo um dos instrumentos essenciais à 

aprendizagem, por seu caráter lúdico-motivador, acredito que é aplicável a todas as idades, 

desde que se tenham objetivos aliados aos conceitos matemáticos que estejam sendo 

desenvolvidos ou a serem almejados.  

Segundo Muniz (2001, p. 60)  
 

a simples presença de estruturas matemáticas no brincar não garante a realização 
de certas atividades matemáticas, e mais, a presença de certa atividade matemática 
no brincar não é garantia da existência de aprendizagem. 

 
Neste mesmo aspecto, este autor, constatou em suas pesquisas que a garantia da 

aprendizagem matemática no brincar está ligada a participação das regras matemáticas nas 

regras do brincar.  

Durante a atividade, na apresentação das pedras se fez uso da regra do jogo. Pôde-se 

observar que se estabeleceram habilidades e competências cognitivas eminentes a conceitos 

matemáticos, por exemplo, o conceito de número como: comparação, contagem, quantidade. 

Também aproveitei, durante a interação, o resíduo visual de Mateus, a linguagem verbal e a 

leitura tátil, além de estabelecer uma orientação tátil quando o aluno colocou as mãos sobre as 

minhas para aprender a misturar as pedras.  

Neste primeiro atendimento, observei o nível de compreensão do aluno sobre o 

conceito de número. O aluno Mateus apenas recitava a seqüência numérica, mas não 

estabelecia relações com a quantidade, com o nome do número e também com a percepção da 

organização espacial das bolinhas representadas nas pedras de dominó como um critério para 

comparação de igualdade das quantidades. Vale ressaltar que esse momento não tem 

correspondência biunívoca. 

Observar o aluno nestes diferentes contextos da atividade lúdica levou-me a 

quantificar as habilidades matemáticas já desenvolvidas por ele, como também, no tocante ao 

seu potencial de aprendizagem da matemática. 

(Ap. H2) – Atendimento do dia 15/3/2007, com Mateus. Ao chegar para o atendimento 
estabelecemos um contato maior com algumas conversas informais sobre o jogo do dominó e neste 
momento questionei se ele estava gostando de contar, Mateus respondeu de uma maneira muito 
sentida “Mal eu sei contar até dez”. Em seguida, Mateus escolhe, aleatoriamente, as pedras e vai 
contando as bolinhas. Começou a conhecer as pedras pelo nome – como a sena. 
Mateus – Seis é sena? 
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P – É. Pode sair com qualquer pedra não precisa ser sena, seis... Pode ser quina, cinco. 
Mateus – Por que é quina? 
P – Porque tem cinco. 
 

Notei, neste diálogo em que recordamos as ações estabelecidas na atividade lúdica, 

que o aluno possuía dúvidas quanto à nomenclatura das pedras, quantidades e regras do jogo. 

Sobre isto Muniz (2001, p. 62), ressalta que  

 
a atividade matemática aparece como atividade eminentemente oral e 
argumentativa ao nível de uma metacomunicação e metacognição, ou seja, 
fundada sobre o falar sobre as falas e o pensar sobre o pensamento, presentes no 
jogo. 

 

Percebi que Mateus fez relações de quantidades com nomeações, mas ainda contava 

unitariamente, como expressou na frase “Mal eu sei contar até dez”. Pode-se observar que a 

relação entre quantidade, linguagem e pensamento não é tão simples como pode parecer. 

Assim, devemos levar em consideração que a conservação não é atingida imediatamente e 

também que segundo Piaget (apud KAMII, 1990) é errôneo pensar que os aprendizes devam 

ser ensinados a conservar o número. 

Mediante tais circunstâncias, a ação mais importante a ser realizada é a da 

construção desta relação, porque através de suas ações reflexivas sobre o objeto ou qualquer 

outra coisa é que os alunos fazem comparação, estabelecem e levantam hipóteses, além de 

elaborarem critérios para decidirem a respeito da igualdade e das diferenças referentes às 

quantidades, como também constatou, em suas pesquisas, KAMII (1990). O extrato abaixo 

evidencia isto: 

 
(Ap. H3) – Atendimento do dia 26/03/2007, com Mateus. Neste dia ao trabalharmos com as pedras 
do dominó em que aproveitei para trabalhar o número durante a contagem das quantidades de cada 
elemento das pedras. O aluno demonstrou que não tem conhecimento sobre a noção de quantidade / 
em relação ao ato de somar, em contar os dedos e sobre a posição relativa dos números, como 
descrito abaixo: 
Esse fato ocorreu porque Mateus havia escolhido uma pedra de dobre de quadra para colocá-la 
na família da sena. 
P – Por quê? Explica pra mim? Por que você achou que ela vai pertencer à família do seis? 
Mateus - Porque são quatro de um lado e quatro do outro são cinco... Né? 
P – É? Quatro de um lado e quatro do outro vai dar cinco?... Vamos fazer com os dedos. Mostra 
pra mim quatro dedos. 
Neste momento, Mateus expõe a palma da mão direita aberta virada para frente da        
professora-pesquisadora. 
P – Agora mostra pra mim outros quatro dedos. 
Neste momento, Mateus expõe a palma da mão esquerda aberta virada para cima da mesma forma 
como fez com a direita. 
P – Conta pra mim quanto é que dão esses quatro dedos com mais quatro dedos. 
Neste momento, Mateus ficou parado por um instante e depois inclinou a mão e respondeu: 
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P – Seis. 
 
 

A seguir, o aluno expressa o seguinte raciocínio, ao tentar calcular o número de 

palitos de acordo com o número de pedras referente ao número das famílias da primeira linha 

com a da segunda linha: 

 
P – Vamos contar? (Segurei em seu dedo). 
Neste momento, contamos juntos um a um dos palitos da 1ª fileira. 
Mateus e P – Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 
Em seguida, Mateus conta sozinho a 2ª fileira uma a uma com o dedo até seis. 
P – Sete com seis não é isso? 
Mateus – Hum Humm. 
P – Deu quanto? 
Mateus – Ah!... (neste momento fica contando baixinho, mexe só com a boca)... Vinte. 
  

Mesmo fazendo uso de outros recursos como palitos, Mateus apresentou dificuldade 
na contagem. 

Chamou-me a atenção o fato de Mateus não conseguir contar nos dedos. Por ser um 

aluno adulto com baixa visão, mas possuidor de um bom resíduo visual deveria possuir uma 

melhor interação social que um aluno cego. 

Sobre este aspecto, acredito que a prática de contar nos dedos deve ser valorizada 

durante a realização do fazer pedagógico. Este processo é a maneira mais antiga e criativa de 

contar e serve de base para a construção do número, além de ser a estruturação do número de 

base cinco, do sistema decimal, vintesimal, duodecimal, sexagesimal (IFRAH, 2004). 

 

Vejamos outros dois extratos, que evidenciam esta categoria: 

 
(Ap. H4) – Atendimento com Mateus, no dia 29/3/2007. Também foi continuação das aulas 
anteriores, mas desta vez Mateus procedeu de uma forma que muitas vezes passam despercebidos, 
que é dar impressão de que está sabendo ao confirmar os questionamentos que lhe são postos. 
Como pude observar e analisar a ação de Mateus, que segue abaixo: 
Ao contar as sete pedras da família, em seguida contou nos dedos, e depois nos palitos. Ao separar 
os sete palitos, Mateus adicionou com os 14 já existentes. 
Neste momento, propus que adicionasse com os quatro soltos, Mateus foi colocando um a um. Ao 
notar que Mateus havia juntando dez palitos chamei a sua atenção: 
P – Nossa! Outro monte de dez! Você vai juntar esse com o grupo de dez de novo?... Você fez 
dez!... Quantos dedos do pé você tem? 
Mateus – Acho que cinco em cada pé. 
P – Vamos ver?... Tira o sapato. 
Neste momento, Mateus ameaçou, mas não tirou. 
Mateus – Eu já contei. 
P – Tem dez nos pés?... Quantos palitos? 
Mateus – Tem dez. 
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Quando perguntado quantos dedos ele possuía em cada pé, o aluno não efetuou a 

contagem, mostrando-se confuso e constrangido por não saber, com certeza, qual a resposta 

para aquela pergunta.  

O extrato a seguir mostra a importância do conhecimento do corpo e seu uso como 

recurso auxiliar à contagem:  

 
(Ap. H5) – Atendimento do dia 30/3/2007, com Mateus. Durante a realização da atividade foram 
utilizados dominó e palitos e o aluno fala da importância em conhecer o próprio corpo. 
Ao terminar uma atividade de contagem, o aluno, desvinculado da atividade, comenta: 
Mateus – Nos dedos dos pés tem dez também. 
P – Ah! É!! Ia te perguntar sobre isso... O que você fez ontem em casa? 
Meio sem jeito respondeu: 
 Mateus – Eu contei primeiro um e contei cinco de um pé e cinco do outro. 
P – Ah! Fiquei muito feliz!Você contou na hora que chegou em casa ou foi em que hora? 
Mateus – Foi na hora de tomar banho... Tomando. 
P – Você já tinha contado os dedos do pé antes ou não? 
Mateus – Não. 

 

O fato de Mateus não utilizar o próprio corpo como referência para a contagem 

dificultava a construção de relações de quantidade, contagem e muitos dos saberes necessários 

para a criação do conhecimento matemático. 

Os conhecimentos de número adquiridos por Mateus são de várias situações 

cotidianas, como por exemplo, idade, data de nascimento, números de seu endereço, entre 

outros.  Carraher (2003, p. 15) afirma que fatos e informações só podem ser decorados (datas, 

nomes de ossos, vocabulário erudito) quando são apresentados isoladamente. Pode-se 

observar que ele faz uso de conhecimentos sociais já estabelecidos. A construção do número e 

mesmo o ensino do Sorobã requerem a estruturação e o domínio, por parte do aluno, do 

sistema de numeração decimal. 

Muniz (2001, p. 72), afirma que para manipular este instrumento o aprendiz 

necessita já possuir competências que mobilizam conhecimentos ligados à estrutura do 

número. 

Sobre este aspecto, Ifrah (2004, p. 45) afirma que para se chegar a um resultado de 

uma enumeração, independente por qual termo começa a contar, o processo é sempre o 

mesmo, devido ser inteiramente dependente da ordem de “numeração” de seus elementos. 

Ainda ressalta que para que o homem possa realizar a contagem necessita saber contar e 

conceber os números no sentido que os entende. Estas ações dependem de fatores 

psicológicos tais como: ter capacidade de realizar atribuições de localização a cada elemento 
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identificado, bem como incluir na unidade tratada todas as outras que a precederam e 

representar pelo pensamento esta sucessão simultaneamente.  

Sobre estes aspectos psicológicos, Piaget (apud KAMII, 1990, p. 19) afirma que o 

número é a relação estabelecida, isto é, elaborada através da abstração reflexiva em que 

envolvem a ordem e a inclusão hierárquica. 

Para tanto, referente a esses conhecimentos prévios, não podemos desvalorizá-los ou 

mesmo superestimá-los. Ao supervalorizar o resíduo visual de Mateus com a de um cego, 

acreditei que ele possua mais oportunidade de conhecimento por meio de experiências em 

contato direto com seu contexto contudo acabei desprezando o quanto ele realmente aprendeu, 

isto é, o seu nível de conhecimento. É inegável a importância da aquisição de conhecimento 

através de experiências e contatos do ser com seu contexto, como por exemplo,  expressar-se 

através de gestos a quantidade, contar cadeiras. Bertoni (2002, p. 23) afirma que esse 

conhecimento se dá, inicialmente de modo globalizado e superficial, com lacunas de 

compreensão. Os primeiros contatos com o aluno foram imprescindíveis para perceber tais 

lacunas. Ressaltamos a observação que o aluno pode até saber recitar a seqüência numérica, 

mas que se perde ao realizar a contagem por não estabelecer relações com o objeto contado. 

Outro detalhe observado foi a carência de conhecimento do sistema de numeração 

decimal. O processo da construção do número deve respeitar a individualidade do aluno, 

sendo gradativo. Diferente do que muitos acreditam, este aprendizado não acontece apenas 

com memorização até mesmo porque este método não garante apreensão dos números com 

compreensão o que possibilitará o entendimento do processo das operações (BERTONI, 

2002, p. 23). 

 E como fazê-lo? Este foi um dos questionamentos que realizei durante esta 

pesquisa. Pois, a minha graduação não foi fruto de um ensino tradicionalista, como o meu 

curso de magistério. Então fica a pergunta: Como fazer diferente? Como ensinar a contagem 

dos números juntamente com sua construção de modo atrativo, se afastando de técnicas 

cansativas?  

 O jogo sempre foi um facilitador em minha caminhada como professora e agora, 

como pesquisadora, o lúdico se torna parte integrante das atividades executadas com os 

alunos. Buscando ajudar o aluno a estabelecer uma melhor relação com o próprio corpo 

propus uma atividade em que, ao meu comando, Mateus deveria responder quantas pessoas 

eram necessárias para formar as quantidades solicitadas, como por exemplo: 4 narizes, 6 
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umbigos, 15 dedos. Nesta atividade, também trabalha-se o conceito de esquema corporal e 

orientação espacial, a resposta foi positiva e obteve uma participação solícita e descontraída 

do aluno.  

O baralho também foi usado em um jogo denominado Batalha, citado por Bertoni 

(2002, p. 31), em que separam dois montes com cartas de valor entre 1 e 12, que são 

colocadas uma por vez na mesa e ganha quem colocar a carta maior. Cabe ressaltar que as 

cartas utilizadas nesta atividade são adaptadas para o uso das pessoas com deficiência visual 

com pontos em relevo referente às respectivas quantidades.  

Fiz ainda a leitura sobre uma história, citada por Ifrah (2004, p. 31) de um grupo de 

indígenas que não sabiam contar abstratamente e resolveram a situação ao utilizarem 

recursos de meios concretos. Assim, busquei novos materiais para servirem de apoio no 

processo de ensino-aprendizagem da numeralização. Elaborei de um jogo11 de tabuleiro com 

um dado e um tapetinho12 baseando-me em outro jogo chamado Nunca dez (MUNIZ, 2001, p. 

65). Este jogo consiste em uma cartela onde os campos possuem os dizeres: Tinha, Tirei e 

Fiquei. De acordo como se joga o dado se preenche os campos com as representações gráficas 

dos números que saem no dado.  

Por exemplo, quando Matheus jogou a primeira vez o dado, ele não tinha nada, 

preencheu o campo do Tinha, com zero, em seguida deveria escrever a quantidade que tirou 

no dado, no campo Tirei somar os dois campos e preencher o campo Fiquei com o resultado 

obtido. Para dar continuidade, repete-se o valor com que ficou no quadro do que Tinha e dá 

prosseguimento na jogada.  

Depois, utilizei um ábaco escolar adaptado com contas de tamanho diferentes (ver 

fig. 20, p. 105). Iniciei esta atividade lendo a história da tribo de Madagáscar citada por Ifrah 

(2004, p. 117), e em seguida passamos a fazer a contagem neste novo ábaco. Esta estratégia 

de utilizar o dado, tapetinho, palitos e material dourado foi utilizada em todo o período da 

pesquisa e serviu como apoio para Mateus utilizar o Sorobã para registrar os números. Outra 

estratégia foi o uso do calendário, pedia para que o aluno identificasse datas e incentivava-o a 

explicar como era formado o número. Estes esforços foram contemplados quando observei 

que este ambiente matematizador foi gerador dos procedimentos para que Mateus conseguisse 

fazer a representação da construção do número. 

                                                 
11 Jogo aprendido no curso da SBEM (Sociedade Brasileira de Educação Matemática) – UnB, 2006 
12 Feito com cartolina com três divisões para representar as ordens unidade, dezena e centena, seria um quadro de 
valor de lugar – QVL, citado por Muniz e Iunes (2004, p. 131). 
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5.2. Quando o aluno domina parcialmente o Sorobã 

 

Como já foi apresentado anteriormente, esta categoria dividiu-se em três 

subcategorias. 

 

5.2.1. Estratégia para simplificação – estabelecimento de conhecimentos prévios 

 

Para esta subcategoria, observamos o extrato que enfocou a atividade desenvolvida 

por Lucas, em que analisei a sua ação ao registrar o numero mil no Sorobã. Surgiram algumas 

inquietações a respeito deste processo da construção do número ao observar que aluno 

registrava o número de forma mecânica, ficando a dúvida se compreendia suas ações ou 

simplesmente repetia algo já aprendido. Momentos esses que precisam de mais atenção para 

que se possam desenvolver as suas particularidades e, também, porque as possibilidades de 

utilizar o Sorobã tornam-se mais perceptíveis (concreto) quanto aos escritos advindos das 

representações gráficas (abstrato). Vejamos o extrato abaixo: 

 
(Ap. H6) – Atendimento do dia 29/3/2007, com Lucas. Ao término da aula do dia 28/3/2007, ao 
registrar o mil, ele registrou como ele enxergava quando era vidente, depois passamos a 
registrar dez mil, cem mil e 1 milhão, explicando ainda as ordens e classes que formam no 
Sorobã. 
E após Lucas ter se retirado, surgiu uma inquietação quanto a este respeito “Será que Lucas 
sabe como é formado o dez, o mil, a história da construção de como esses números são 
formados?” Pois já tive alunos anteriormente que não sabiam. Assim, o planejamento realizado 
para esta aula centrou-se no objetivo de desenvolver esta problemática. De início, realizamos 
uma revisão da escrita dos números dez, cem, mil... Até o milhão. Neste momento, comentei com 
ele a respeito da minha observação da aula anterior e perguntei: 
P – Você sabe como é formado o dez? 
Lucas – Dez milhões? 
P – Não o dez... Só o dez... Como ele é formado? 
Neste momento, Lucas registra na 1ª classe. Encostando uma conta na ordem das dezenas. Ao 
observar a ação feita, o questionei: 
P – Isso, mas, me fala uma coisa... Ele é formado do quê? Qual é a história para formar o dez? 
Lucas – Por causa do zero aqui. 
P – Por causa do zero aqui? Então vamos lá... 
 

O uso do instrumento pode, por vezes, prescindir de compreensões de conceitos que 

o sustenta. Pode-se observar que Lucas registrou mecanicamente o número sem apresentar a 

compreensão de sua construção. O motivo disso pode ser seu conhecimento matemático ter 

sido adquirido por métodos tradicionais, mediante a utilização de técnicas de repetição e 

adestramento que eliminam ou simplificam de tal forma o raciocínio existente durante o 
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processo de desenvolvimento e passam apenas conceitos prontos e acabados (VIGOTSKI, 

2001). 

Ausubel (apud MOREIRA, 2004, p. 153) em seus estudos enfatiza a aprendizagem 

significativa pautada na ancoragem, isto é, o conceito subsunçor, onde os conhecimentos 

adquiridos anteriormente ajudam na aquisição de novas informações. Como se pode observar 

nas falas de Lucas neste extrato abaixo: 
 
P – Agora você vai aprender por que ele se transformou em dez, cem... Tá? 
Lucas – Não é por causa da dezena não, professora? 
P – É por causa da dezena, mas, existe um segredinho antes. 
Neste momento, ao entregar-lhe os palitos para realizarmos a atividade, apresentei-lhe outra 
opção: os dedos. Mas, nem esperou e perguntou: 
Lucas – Eles são dez unidades? 
P – São dez unidades, mas para ele formar dez unidades nós passamos por onde? 
Lucas – Pelo um e o zero. 
P – Só pelo um e o zero? Então vamos lá... Você quer contar nos dedos ou nos palitos?  

 

Aqui, pude confirmar a minha inquietação e evidenciar a fragmentação acarretada 

pelo processo sintetizador na ação da formação do conceito de número durante o            

ensino-aprendizagem dele. Muitos professores dão por finalizada a numeralização do aluno se 

este fizer uso das relações entre quantidade, juntamente com o signo gráfico e a palavra.  

O manusear do Sorobã explicita a necessidade de compreender a construção do 

número. A estrutura do aparelho evidencia, de maneira direta, se o aluno compreende 

conceitos como agrupamento e reagrupamento. Vejamos o extrato a seguir: 
 
P – Então vamos escrever aqui no Sorobã de um até o quatro. 
Neste momento, Lucas foi encostando uma a uma as contas à régua até formar o quatro (e eu 
fiquei nomeando cada uma, para que pudesse acompanhar o raciocínio do aluno, já que percebi 
que o mesmo estava realizando mentalmente). 
P – Agora, já registramos o quatro, dá pra registrar o cinco direto aqui? 
Lucas – No Sorobã? 
P – É. 
Lucas – Não. 
P – Vai precisar do quê? 
Lucas – De um. 
P – Então quatro mais um? 
Lucas – Quatro mais um... Cinco. 
P – Ai escrevo o cinco e apago o quatro... Não é isso? 
Lucas – Isso. (Após ter realizado a ação). 
P – Por que formamos o cinco aqui no Sorobã? ... Foi por causa do...  Quatro mais um? Isso? 
Lucas – Isso. 
P – Agora, apaga aí... Vamos escrever agora, o dez... Quer dizer, o nove... Vamos começar a 
escrever pelo seis... Para escrever o seis vai precisar do quê?  
Lucas – Do cinco. 
P – E de que mais? 
Lucas – Do um. 
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P – Isso... (Neste momento, Lucas registrou o seis encostando uma conta na parte superior e uma 
na parte inferior)... Pode apagar... O sete. 
Lucas – Cinco e do...  Dois. 
P – Isso... Pode apagar... E o oito? 
Lucas – Cinco e do três. 
P – Isso... Muito bem!... Pode apagar... E o nove? 
Lucas – Nove... Do cinco e de quatro. 
P – Isso. Muito bem! Agora, deixa o... Nove aí. Agora, nós vamos somar mais um aí...  Dá? 
Lucas – Pra formar o dez? 
P – Isso. Aqui dá pra registrar o dez? 
Lucas – Não. 
P – Então, nove mais um vai dar quanto? 
Lucas – Vai dar dez. 
P – Então a gente vai apagar... Quer dizer os nove estão incluídos e vai registrar os dez aonde? 
Lucas – Na dezena. 
P – Muito bem! É, isso que formou uma dezena... Agora escreva 99, aí pra mim... 

 

Apesar de já possuir conhecimento prévio de número no sistema de numeração 

decimal, Lucas enfrentou dificuldades para entender a lógica que precede o agrupamento, 

reagrupamento e desagrupamento dos números naturais e necessitou se apoiar em recursos 

didático-pedagógicos para poder manusear o Sorobã.  

 
Depois fomos para o Sorobã, onde já se encontrava o 99 registrado. Neste momento, Lucas 
conferiu o número registrado. 
P – Agora, se eu colocar mais um cubinho na ordem das unidades, onde está o nove registrado, o 
que vai acontecer? 
Lucas – Mais um cubinho... Nove... Dez. 
P – Aí o que você vai fazer? 
Lucas – Apagar... E vou levar um pra cá. 
P – Isso. Mas, esse um vale quanto? 
Lucas – Uma dezena... Agora, 10 mais 90... Igual a 100.  
 Neste momento, Lucas apagou e registrou uma conta na ordem das centenas e falou: 
Lucas – Cem. 
Depois, registramos 999 no Sorobã e Lucas fez o mesmo processo de deslocamento anterior. 
Lucas – Coloca aqui... Apaga... Coloca um aqui... Apaga e escrevo um aqui (neste processo 
Lucas, acrescentou um na ordem das unidades, calculou mentalmente, em seguida apagou, e 
depois, acrescentou um, na ordem das dezenas, calculou mentalmente. E em seguida, apagou e 
por fim registrou uma conta na ordem das centenas). E, em seguida, deslizou o dedo para ler. 
Lucas – Um e três zeros. 
P – Era igual você via em tinta? 
Lucas – Era. 
Neste momento, Lucas ficou passando o dedo para ler. 
Em seguida, representamos 9.999, no Sorobã. E coloquei mais uma unidade na ordem das 
unidades. 
Neste momento, Lucas realizou os deslocamentos das passagens da ordem das unidades para a 
dezena, depois, das dezenas para a centena, e das centenas para a unidade de milhar. Durante 
este percurso, Lucas foi afastando as contas até a dezena de milhar, e,  por fim, registrou uma 
conta na parte inferior. 
Lucas – Então aqui deu dez mil. 
P – É... Você sabia que era esse movimento todo que se realizava para formar um número? 
Lucas – Não. E o 1 milhão , coloco 999 mil aqui professora? 
P – É. Mas, é mais 999 unidades na 1ª classe.  
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Neste momento, Lucas acabou de registrar as 999 unidades, na 1ª classe e realizou o mesmo 
processo, de adicionar depois afastar, só que desta vez foi afastando bem rápido até 1milhão. 
Depois, ficou deslizando o dedo ID como quem estava refletindo. 
 

 Observa-se que o aluno não compreendia toda a articulação que envolve a 

construção do número no sistema de numeração decimal. A atividade desenvolvida para 

formar os numerais 9, 99, 999, 9.999, em que o conceito de agrupamento e reagrupamento 

esteve presente, foi significativa. Por possuir o valor representacional de nove unidades em 

cada eixo, o Sorobã obriga ir à busca da ordem imediatamente superior, corroborando  

Peixoto et. al. (2006) confirmei essa idéia nesse experimento. Essas ações ficaram ocultas na 

numeralização de Lucas.  

Assim, ao realizar o processo de transferência de como Lucas enxergava e entendia a 

forma de escrita para o registro no Sorobã pudemos realizar uma transposição didática 

Chevallard (apud Pais, 2002a, p. 19) a define como: 

 
Um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado como saber a ensinar, sofre 
então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar 
lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que, de um objeto de saber a ensinar 
faz um objeto de ensino, é chamado de transposição didática. 
 

Fica evidente a importância da construção realizada pelo aluno, nos momentos de 

intervenção pedagógica, onde pude observar as relações construídas pelo aluno demonstrando 

seu conhecimento lógico-matemático ao fazer relações.  

 

5.2.2. Quando o aluno está entre o erro e o acerto 

 

Para esta subcategoria foi escolhido um extrato em que o aluno apresentou uma 

postura diferente em relação aos atendimentos anteriores. Ao resolver uma situação-problema, 

Tiago realizou cálculo mental e conseguiu dar o resultado aproximado, o que me instigou a 

compreender o seu processo de raciocínio.  

Assim, estabeleci uma conversa para poder entrar com a questão central do problema 

que perpassou pelo cálculo mental realizado pelo aluno ao se aproximar do resultado. Tentei 

utilizar o material dourado na busca de traçar seu algoritmo. Vejamos o extrato abaixo:  

 
(Ap. H7) – Atendimento do dia 6/8/2007, com Tiago. O problema foi ditado, pois Tiago não 
domina a leitura no sistema Braille. 
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P – Carlos e Roberto participaram de uma competição. O desafio era colocar o maior número 
possível de fichas na caixa. Carlos conseguiu colocar 315 e Roberto 98. Quem colocou o maior 
número de fichas? 
Tiago – Roberto. 
Para iniciar, utilizamos o Sorobã adaptado com dez contas, que durante o seu manuseio 
apresentou-se duro, dificultando sua utilização. Tiago registra 315 na 1ª classe, e o 98 na 7ª 
classe. 
P – Carlos conseguiu colocar 315 e Roberto 98. Quem colocou mais? 
Tiago – Carlos. 
P – Então, foi ele que conseguiu colocar o maior número de fichas possíveis? 
Tiago – Hum. Hum. 
P – Agora, eu queria saber quantas fichas Carlos tem a mais que Roberto? 
Neste momento, Tiago parou com os dedos: polegar e indicador, sobre as contas registradas na 1ª 
classe. 
Tiago – Se ele colocou 315, ele tem 315. 
P – Quanto? 
Tiago – 15. 
P – 15 fichas a mais, só? Se... É... 315. 
Tiago – Ele tem 115 a mais. 
Neste momento, Tiago respondeu, mas não mexeu no Sorobã, realizou um cálculo mental. 
P – Como é que você está chegando a esse cálculo? 
Tiago – Ah! Eu tô é chutando (risos). 
P – Você está chutando, mas você está processando um cálculo, não tá? 
Neste momento, Tiago confirma movimentando a cabeça. 
P – Como é que você... Você está aproximando?... Fazendo por aproximação? 
Tiago – É. 
P – E se fosse dinheiro, você perderia não?... 315 reais em vez de fichas, tá! 315 reais e 98 reais.  
Quantos reais, você tem a mais?... Por exemplo, ao invés de Carlos lá, era você. 
Tiago – 200.  
P – 200. Como é que você fez esse cálculo? 
Neste momento, Tiago desliza o ID sobre a ordem da centena, onde está registrado o três. E 
depois desliza o dedo sobre as demais ordens. 
Tiago – Ah! Se ele tem 98 e outro tem 315. 
P – Tá, 98 com 315. 
Tiago – Então ele tem 215 a mais. 
Neste momento, Tiago deslizou novamente o dedo ID para ler. 

 
No primeiro momento da intervenção realizada com Tiago, pude observar que o 

Sorobã adaptado com dez contas (ver fig. 22 p. 108) serviu de apoio para que ele pudesse 

perceber quem havia colocado o maior número de fichas.  

 
P – Carlos conseguiu colocar 315 e Roberto 98. Quem colocou mais? 
Tiago – Carlos. 
P – Então, foi ele que conseguiu colocar o maior número de fichas possíveis? 
Tiago – Hum. Hum. 

 
Após realizar um cálculo mental, Tiago realizou algumas tentativas de responder o 

problema. Não conseguiu entender o percurso, então mudei os elementos do problema como 

estratégia para facilitar seu raciocínio. Percebi que o aluno utilizou o Sorobã adaptado com 

dez contas para auxiliá-lo a calcular, porém observei que o utilizou como apoio ao deslizar o 
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dedo sobre as contas, mas não as movimentou. Apenas utilizou como referência quanto ao 

registro de número e mesmo assim se aproximou do resultado. 

 
P – Tem 215 a mais. Como é que você fez isso? 
Tiago – Ah! 
P – Você pegou e fez o quê? Você lembra o que você falou na última aula. É isso que eu quero 
trabalhar com você, pra poder trabalhar no Sorobã e é justamente isso aí que tá... Você está 
falando que são 215, e você, está perdendo dinheiro... Você gosta de perder dinheiro? 
Tiago – Mas, perdendo dinheiro por quê? 
P – Veja bem! O que você fez aí para dar 215? Primeira coisa o que você fez? 
Tiago – Se ele tem 100. 
P – Ah! Então, você pegou arredondou o 98 para 100, não foi? 
Neste momento, Tiago confirmou movimentando a cabeça. 
P – 98 para 100 precisa de quantos para chegar no 100? 
Neste momento, Tiago dá uma paradinha, percebi que balbuciou algo, pois mexeu o lábio. 
Compreendi como contagem recitativa. 
Tiago – Preciso de dois. 
P – De dois, não é isso? Se você colocou dois, não acrescentou dois? 
Neste momento, Tiago confirmou mexendo com a cabeça. 
 

Pode-se observar que Tiago ainda desenvolve este processo mental. Foi quando ele 
demonstrou que não sabia como utilizar as duas unidades que sobravam. 

 
P – O que você vai fazer com esses dois, depois? 
Tiago – Mas, eu coloquei dois. 
P – Você colocou dois, mas, você colocou o 2 aonde? 
Tiago – No, 100. 

 

Depois, passamos para o material dourado para que Tiago pudesse realizar o seu 

raciocínio. Então, sugeri para que demonstrasse sua forma de resolver o problema. Para minha 

surpresa, o aluno demonstrou outro tipo de raciocínio, pois não levou as dezenas 

desagrupadas para a ordem das dezenas e nem também as dez unidades para a ordem das 

unidades. 

 
P – E você vai fazer o que agora? 
Tiago – Tirar 98. 
P – É. Você tem dez na mão, mas tem mais alguma aí ou não? (Referi à barra (dezena) da mesa). 
Neste momento, tira uma dezena da mão e coloca na ordem das dezenas.  
P – Quantas dezenas você tem? O que você colocou aqui? Eu não entendi. 
Tiago – Ah! Eu tirei um. Eu separei um. Pra ficar 90 (estava considerando as nove dezenas de sua 
mão). 
P – Hum! E dá para tirar 8 de lá agora? 
Tiago – Não. Tem que trocar 10 por 1 (rindo). (Momento em que o aluno assimilou e lembrou-se 
do processo). 
Neste momento, Tiago entregou uma barra que retirou da ordem das dezenas. Ao receber as dez 
unidades, Tiago as conta. Depois, percebi que ficou indeciso ao movimentar a mão. 
P – E então e essas aí?...  Você tirou o que daí?... Você já tirou oito? 
Neste momento, Tiago conta oito unidades e segura duas. 
P – E essas duas na sua mão, o que você vai fazer? Você vai pôr onde? 
Neste momento, Tiago colocou na ordem das unidades. 
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Pude observar a compreensão matemática estabelecida por Tiago durante esta 

situação-problema. Ressalto, ainda, que essa compreensão desenvolvida pelo aluno ocorreu 

fora do Sorobã. Ele evidenciou que está em construção ao não se atentar para a quantia 

utilizada ao arredondar, pois esta lhe faria falta.  

 
P – Está vendo? Você estava ou não estava perdendo dinheiro, quando você arredondou? Prestou 
atenção agora? 
Tiago – Mais ou menos. 
P – Viu como aqueles dois, faziam diferença? Percebeu? 
Tiago – Se eu tirasse os dois, ia ficar só 215? 
P – Isso. Você estaria perdendo quantos reais? 
Tiago – Dois reais. 

 

Ao passarmos para o Sorobã, pois o adaptado com dez contas durante o seu 

manuseio apresentou-se duro, tornando-se inadequado, Tiago fez o processo mental que ele 

havia realizado anteriormente. 

 
P – Então, 315 menos 98 dá? 
Tiago – 215 aqui. 
P – Hã?!! Então 315 menos 98 vão dar, 215 aqui? 
Tiago – Ah ! É? 
P – É?...Não! Tira então 98 de 315? 
Neste momento, Tiago remove uma conta da ordem das centenas. 
Tiago – 215. 
P – Só? 
Neste momento, Tiago coloca duas contas na ordem das unidades. 
Tiago – 217. 

 

Ao mudar os elementos da situação-problema na busca de despertar o interesse do 

aluno, faço uso do que Brousseau (apud PAIS, 2002a, p. 81) identifica como ruptura do 

contrato didático, o que levou Tiago a desejar a resposta correta. 

 Observei a flexibilidade do Sorobã em propiciar a execução do procedimento 

raciocinado pelo aluno. Após esta verificação pude refletir que este instrumento apesar de 

suas exigências firmes quanto à numeralização não é tão rígido em relação à manipulação. 

Dado que Tiago realizava seu manuseio de forma mais simples do que àquelas embasadas nas 

técnicas existentes de ensino do Sorobã. 

Flexibilizar as técnicas de manuseio do instrumento é respeitar a construção do 

raciocínio do aluno. Dar importância a essa construção é quebrar paradigmas que a 

matemática deve ser ensinada nos fundamentos da lógica formal dos algoritmos e, 

principalmente, estruturada em uma linguagem puramente científica. E nesta condição de 
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professora-pesquisadora pude observar e evidenciar o quão importante é o ato de aprender ao 

estabelecer relações neste processo de aprendizagem de mão dupla entre professor e aluno. 

Desde então, venho mudando a minha prática. Busco demonstrar aos colegas de 

trabalho que se pode flexibilizar o uso das técnicas de ensino do Sorobã, sem causar qualquer 

prejuízo para o aluno. Porque até então, quando me defrontava com tais situações como citada 

acima, me sentia constrangida por não ter esse senso de autonomia de mudar estes 

procedimentos em relação à formalização da regra. A única coisa que fazia era criar 

alternativas e utilizar outros recursos para levar o aluno a manusear o instrumento.  

Quanto a esta mudança de raciocínio que Tiago demonstrou durante a resolução da 

situação-problema, pude observar uma similaridade com o resultado da pesquisa realizada por 

Bertoni (2002, p. 72) que constatou diferentes maneiras de realizar uma operação de 

subtração. Vejamos: 

 
Quando percebem que do 4 não podem tirar 7 (obtendo como resultado um número 
natural), elas manifestam, habitualmente, dois procedimentos: 
1. Pegam em material concreto, ou imaginam mentalmente tomar uma das dezenas 

do 8, e, dessa dezena, retiram prontamente os 7 que devem retirar (restando 3). 
2. Pegam em material concreto, ou imaginam mentalmente tomar uma das dezenas 

do 8 e, dessa dezena, retiram apenas as unidades que estão faltando para poder 
dar 7. No caso, como já têm 4, e precisam dar 7, pegam da dezena 
“emprestada” apenas 3 (restando 7).  

 

Mediante tais fatos observou: 

 
 De comum, nos dois procedimentos, há o fato de as crianças não juntarem a dezena 
tomada com as unidades, para fazer a retirada necessária. Mesmo quando 
apresentamos o algoritmo usual como uma alternativa, um modo comum que é feito 
pelos adultos, as crianças rejeitaram esse processo tradicional. 

 

 E concluiu: 
 que o algoritmo usualmente ensinado não corresponde ao pensamento intuitivo e às 
estratégias próprias das crianças, e que elas tendem a operar de um modo, cuja 
lógica é mais simples do que a do algoritmo usual (idem, p. 71-72). 

 

5.2.3. Quanto aos primeiros contatos no Sorobã 

 

Esta subcategoria surgiu ao refletir as situações de quando inicializar o Sorobã com o 

Mateus. Pude concluir que a utilização do Sorobã implica em possuir habilidades e 

competências que estejam vinculadas à estrutura do número. Mas, durante o processo surgiu 



90 

 

 

uma inquietação: Será que a sua utilização concomitantemente com os demais recursos 

durante a aquisição de conhecimento na construção do número apresentaria resultados 

satisfatórios? 

Assim, para analisarmos o Sorobã nesta subcategoria optamos por quatro extratos 

significativos. Pudemos observar este instrumento quanto as suas possibilidades como 

colaborador na construção do número, como veremos a seguir: 

 
(Ap. H8) – No atendimento do dia 10/5/2007, com Mateus. Para o primeiro dia em que Mateus 
estabeleceu o contato em manusear o Sorobã, procurei correlacionar com o corpo como se pôde 
observar no primeiro extrato abaixo: 
Correlacionei com os dedos para poder representar as quantidades a serem registradas no 
Sorobã. Ao representar o número registrado, sempre apagávamos para reescrever outro. Ao 
chegar cinco, solicitei que Mateus montasse quatro dedos. Neste momento, fecha a mão e depois 
foi esticando cada dedo deixando o polegar dobrado.  
P – Agora se eu quisesse mais um dedo. Quantos ficaram? 
Neste momento, o aluno abre o dedo polegar. 
Mateus – Cinco. 
P – Isso. Aqui (indicando a parte inferior) só tem quatro, não é isso? 
Mateus – Ram... Ram. 
P – Se eu quisesse colocar mais um, eu teria que pegar onde? 
Mateus – Teria que pegar mais uma conta. 
P – Isso da parte superior aqui ó... (Neste momento segurei em seu dedo)... Neste mesmo eixo... 
Vamos pegar esse cinco... Puxa esta conta, e encosta... Só ela vale cinco.  
Em seguida, correlacionei com os dedos novamente.  
P – Forma pra mim aí nos dedos seis. 
Neste momento, Mateus fechou uma mão e depois foi esticando um a um dos dedos e depois 
esticou um dedo da outra mão e fechou os outros dedos da outra mão. 
P – Precisou de quanto? 
Mateus – Cinco de uma mão e um da outra. 
P – Isso. Cinco de uma mão e um da outra. Então olha aqui (segurando seu dedo) só aqui ela vale 
cinco, se eu colocar uma conta número cinco e puxar uma conta da parte inferior... 
Neste momento, pedi para que encostasse uma conta da parte inferior à régua. 
P – Puxa uma conta da parte inferior e traz pra cá (indicando com o dedo) formou que número? 
Mateus – Seis. 
P – Isso. Passa o dedo pra ler... Tem uma conta superior e uma conta da parte inferior cinco com 
um... Seis. Igualzinho que ficou nos dedos. 
Em seguida, formamos o sete. 
Ele fechou os dedos de uma mão, conta com o indicador esquerdo e estica o polegar e indicador 
da outra mão. 
P – Pra fazer os sete dedos, você fez como? 
Mateus – Cinco dedos de uma mão e depois dois dedos da outra.  
Em seguida, passou para o Sorobã. 
P – Muito Bem! Como é que você vai escrever aí no Sorobã o sete? 
Mateus – Puxo esse aqui pra cá... Cinco e dois aqui (encostando as duas contas da parte inferior 
à régua). 
Para representar o oito e nove, Mateus procedeu da mesma forma. 
Ao formar dez contando nos dedos, chamei a atenção de Mateus que havia completado as duas 
mãos. 
P – Agora se eu quisesse colocar mais um aqui daria para colocar mais um? 
Mateus – Só se vier daqui pra cá... (Indicando para esquerda). 
P – Mais um vai dar quanto? 
Mateus – Dez. 
P – Tem como registrar dez aqui? 
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Mateus – Neste eixo aqui? (Neste momento Mateus apontou e passou o dedo para ler e verificar) 
Neste eixo aqui... Neste primeiro... Acho que não. 
P – Não tem mais... Então, a gente faz o quê? 
Neste momento, Mateus afasta as contas. 
P – Isso. Então, a gente apaga e vamos levar para o 2° eixo. Dez vale o quê? 
Mateus – Dez... Dez vale uma dezena. 
Neste momento, fui à ordem das dezenas e peguei uma conta e encostei. 
P – Só uma bolinha aqui, tá valendo quanto? 
Mateus – Dez. 
Ao registrar onze. 
P – Onze! Vamos escrever onze lá... Já tem dez lá não tem? 
Mateus – Ham. Ham. 
P – Como é que nós vamos fazer? 
Mateus – Por mais uma. 
Neste momento, Mateus encosta mais uma conta na parte inferior da ordem das unidades. 
P – Muito Bem. Então, formou que número? 
Mateus – Onze. 
Para formarmos 12, 13, e 14 apenas acrescentamos uma conta a mais, neste processo não 
apagamos a cada numeral escrito. 

 

Pode-se observar que Mateus já utiliza os dedos no processo de contagem, 

relacionando-os com as respectivas quantidades solicitadas. Observei que ele estava em plena 

articulação do corpo com o Sorobã. 

 
(Ap. H9) – Atendimento do dia 14/5/2007, com Mateus. Neste segundo atendimento realizamos 
uma revisão da aula anterior. Depois de registrar sozinho alguns números, o aluno demonstrou 
uma estratégia para registrar números, como segue abaixo: 
P – Para montar o sete, você precisou do quê? 
Mateus – Cinco de uma mão e dois da outra. 
P – Isso. Então vamos lá! Como é que vamos registrar isso agora lá no Sorobã? 
Neste momento, iniciou o registro pelas contas inferiores e depois registrou a conta superior e em 
seguida afastou as quatro contas inferiores e depois encostou 2 contas da parte inferior, formando 
assim o sete. 
Deslizando o dedo sobre as contas leu: 
Mateus – Seis... Sete. 
P – Muito Bem! Por que você escreveu os quatro primeiro? 
Mateus – Porque começando do um fica mais fácil. 

 

Em outro momento o aluno correlacionou a quantidade de dedos das mãos e pés para 

registrar os respectivos números solicitados, como segue abaixo: 

 
P – Então tá... Apagou... Agora vamos representar o número 11. Como é que nós vamos 
representar nos dedos? 
Neste momento, Mateus conta os dedos. 
Mateus – Tem que ter cinco de uma mão... Um do pé... E da outra mão. 
P – Representa o dez e mais um do pé. (A intenção foi registrar os dez dedos das mãos e um do pé 
no Sorobã). 
Neste momento, Mateus registra uma conta da parte inferior na ordem das dezenas. Depois da 
uma paradinha no eixo das unidades. 
P – Qual eixo que você vai registrar o um do pé? 
Mateus – No primeiro. 
P – Isso! Então vamos lá. 
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Neste momento, registra uma conta da parte inferior na ordem das unidades. 
Depois, formamos 12, 13 e 14. Ao formar o número 15, Mateus realizou os mesmos procedimentos 
com os dedos mas ao registrar no Sorobã, colocou registrou uma conta na ordem das dezenas e 
na ordem das unidades registrou uma a uma das contas da parte inferior e em seguida a conta 
superior e posterior afastou as contas inferiores. 
Para formar 16, realizou os mesmo procedimentos com os dedos. 
Mateus – Dez das mãos, cinco de um pé e um do outro. 
Ao passar para o Sorobã, Mateus encosta uma conta da parte inferior da ordem da dezena e desta 
vez encosta a conta da parte superior e uma conta da parte inferior. 
P – Como é que ficou representado aí? 
Mateus – O um que representa as dez, o cinco e mais um que deu seis.  
 

Observei que quando chegou para registrar o número 16, Mateus realizou outro 

procedimento e, desta vez, conseguiu sintetizar o registro. 

 
(Ap. H10) – No atendimento do dia 17/5/2007, com Mateus. Ao iniciar este terceiro atendimento 
com o Sorobã, realizamos a revisão da escrita do numeral 17 e em seguida a escrita até 20. Mas, 
desta vez não fomos apagando e registrando e sim adicionando 1 a mais. Em seguida, modifiquei a 
atividade, passei para ditados de números salteados com objetivo em observar o aluno registrando 
o número. Para escrever oito encostou a conta da parte superior e balbuciando, nomeando a 
conta, fala: cinco e em seguida encosta uma conta da parte inferior (troca de dedo ID pelo polegar 
D) fala seis... Depois encosta mais uma conta fala: sete...  Novamente encosta mais uma conta e 
fala: oito. 
P – Muito Bem! Apagou... Agora vamos escrever o número 10. 
Neste momento, Mateus encosta uma conta da parte inferior da ordem das unidades à régua. Exita 
e a seguir a afasta. Encosta a conta da parte superior na régua e vai nomeando baixinho, à medida 
que vai encostando as contas até 9 com o dedo polegar. Depois lê deslizando o ID e comenta: 
Mateus – Tem nove. 
Em seguida, afasta as 4 contas da parte inferior da ordem das unidades e depois encosta 1 conta 
da parte inferior da ordem das dezenas, e  afasta a conta da parte superior da ordem das unidades 
e fala: 
Mateus – Dez. 
P – Muito Bem! Como é que você chegou a essa conclusão, que tinha que escrever desse jeito? 
Mateus – Porque daqui (indicando com o dedo ID na ordem das unidades) a gente sobe tudo... 
Nove aí trouxe os nove e aí vim pra qui fazendo o dez. 
Depois, para formar 14, Mateus dá uma paradinha... Encosta na régua a conta da parte superior e 
em seguida uma a uma das contas da parte inferior da ordem da unidade, depois afasta a conta da 
parte superior. No segundo momento encosta uma conta da parte inferior da 2ª ordem, depois 
desencosta as contas da parte inferior da 1ª ordem, e em seguida, encosta uma a uma das contas 
até o 13. Dá uma parada, e encontra mais 1 conta, encosta-a, formando o 14 e diz: 
Mateus – Catorze. 
P – Por que antes você estava escrevendo o 4 primeiro? 
Mateus – É para ficar mais fácil... Para conseguir encontrar. 
P – Por quê? Como é que você faz? 
Mateus – Eu conto os 4 primeiro e aí depois eu...  O que faltá... Eu já sei quantos faltou. Eu faço 
assim... Fica mais fácil. 
Para formar 26, encosta 2 contas na parte inferior da 2ª ordem, e a conta da parte superior da 1ª 
ordem e em seguida uma conta da parte inferior , formando assim o 26. Depois leu. 
P – Apagou... 27. 
Mateus encostou as contas da mesma forma da ação anterior. Os números 28 e 29 também só que 
com mais rapidez. 

 

 Observei a riqueza de estratégias e os esquemas elaborados por Mateus que 

estabeleceu as relações para a construção dos números e conseguiu sintetizar a inclusão 
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hierárquica ao somar 4 + 1, 9 + 1 e considerar a conta superior do Sorobã como 5 para depois 

registrar os demais e também, como identificou a conta da parte inferior da ordem da dezena 

como 10 e registrou 20.  

 
(Ap. H11) – Atendimento do dia 18/5/2007. Neste quarto atendimento a Mateus foi feita nova 
revisão da escrita de números e um ditado com números salteados. Para registrar o sete e o 
nove, o aluno fez uso dos procedimentos da estratégia em que encosta uma a uma das contas 
inferiores e depois encosta  a conta da parte superior e, em seguida, afasta as contas  da parte 
inferior para novamente encostar as contas até formar o número desejado. Depois, prossegue 
registrando e apagando até o 29, pois quando foi registrar o 30 apresentou dificuldade. 
Observei que registrou 26 como se fosse o número solicitado. Neste momento, intervi, 
contamos nos dedos correlacionamos com as mãos e com os eixos. Depois Mateus conseguiu 
levar a dezena formada e encostou uma conta da parte inferior da ordem das dezenas. Em 
seguida, prosseguimos até o número 49, foi quando Mateus demonstrou novamente outra 
dificuldade, ao registrar 50, registrou novamente 49. Neste momento, foi necessário utilizar 
palitos, formar dezenas, contar e correlacionar com os dedos. Observei que Mateus continuou 
mas estava apenas reproduzindo. Registramos até o 70, foi quando Mateus apresentou de 
maneira mais significativa a sua dificuldade. 

  P – Depois vem quem? 
Neste momento, Mateus ficou pensativo. 

P – Depois do 69... Que número a gente forma?... Você não sabe dar nome?... Dar o nome 
do número? 
Mateus – 69... Mais um... 100. 
P – Mais um, com 69 dá 100? 
Mateus – Dá cinqüenta. 
Neste momento, percebi a dificuldade de Mateus em dominar a quantidade de número na 
seqüência. Assim, voltamos para os palitos, realizamos novamente a contagem.  
Ao final socializamos quanto ao atendimento e Mateus confirmou e achou que tinha mais 
dificuldade em somar. 

 

Nesta atividade realizada, pude observar que o Sorobã pode ser utilizado 

concomitantemente a partir do momento em que o aluno possui o domínio do número. Outro 

fator observado foi a dificuldade em nomear, por não saber a seqüência lógica, e também, por 

não ter se envolvido com esta quantidade. Como confirma o aluno ao socializarmos no final 

do atendimento: 

 
 P – Em quais pontos você acha que está tendo mais dificuldade de somar? 
Mateus – Acho que na parte que chega “mais grande”... Porque naquela parte “mais 
pequena”... Que nem a gente tava...  Naquela hora eu tava indo muito bem e depois quando 
chegou aqui no 50... Prá cá... Já... Até o 60... Já... Já, me começou a complicar bem! (Risos). 
P – É! Mas, você já conhecia o número 60? 
Mateus – Assim... Mais ou menos por alto né... Falando... Nunca tinha somado... Nunca... Não 
tenho... 
P – Setenta, você também não tinha? 
Mateus – Não. 
P – Então, você está começando a ter consciência agora dele? 
Mateus – É. 
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É necessário definir corretamente quando ingressar com outros recursos didáticos ou 

mesmo retornar aos princípios básicos da numeralização para então usar o Sorobã. Obrigar o 

aluno a repetições sem permitir a construção de racionalizar seus atos pode prejudicar 

seriamente sua construção do número. 

A dificuldade do aluno na construção do número levou-me a reutilizar o jogo 

anteriormente citado. Com o uso do tapetinho, palitos e material dourado realizou-se a 

contagem até 104.  

Feitas estas atividades iniciou-se o sistema monetário com a manipulação das 

moedas com valores de um centavo até um real. Procurei realizar uma dinâmica para que 

Mateus montasse valores diferentes usando moedas de 1 centavo. A seguir, passamos para 10 

centavos e assim por diante. Sem moedas em quantidade suficiente para se montar valores 

elevados, foi necessário adaptar com E.V.A. com as mesmas dimensões das moedas, porém 

com cores diferentes. Sempre é bom lembrar que Mateus possui um bom resíduo visual sendo 

apto a distinguir cores. A seguir, trabalhou-se a representação gráfica com letra ampliada dos 

algarismos. Mateus utiliza para registro um lápis 6B.   

Este mesmo processo foi utilizado no jogo com o tapetinho, dado e as moedas 

adaptadas. Assim construímos a formação do sistema monetário, manipulando desde um 

centavo até a formação de um real. A manipulação de panfletos promocionais e a análise dos 

preços foram, também, usadas neste processo de construção do número. Durante a atividade, 

Mateus deveria identificar os preços, a quantia, escolher o que mais gostou para depois 

comparar os valores e finalizar a atividade indicando onde estavam os produtos mais caros e 

baratos.  

Referente ao desenvolvimento dos conceitos, Vigotski (2001, p. 170) contribui para 

clarificar o entendimento da ação realizada por Mateus: 

 
O conceito é impossível sem palavras, o pensamento em conceitos é impossível fora 
do pensamento verbal; em todo esse processo, o momento central, que tem todos os 
fundamentos para ser considerado causa decorrente do amadurecimento de 
conceitos, é o emprego específico da palavra, o emprego funcional do signo como 
meio de formação de conceitos. 

 

Foi valioso ver a satisfação de Mateus ao manusear o Sorobã, identificar suas 

dificuldades e descobrir que somar fica mais fácil se o conhecimento da formação do número 

está solidificado. O extrato abaixo manifesta, pelas palavras do aluno, a importância deste 

trabalho. 
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 P –. Ao usar outros recursos didáticos como palitos, tampinhas e material dourado, o que você 
percebeu em relação ao Sorobã? Por quê? 
Mateus – Eu percebi... Eu acho que é assim... Que cada coisa que a gente trabalhou ali que cada 
um desses tem uma parte importante pra pessoa pegar a base a prática para ir pro Sorobã. Eu 
acho se a pessoa for direto pro Sorobã, pelo menos no meu caso se eu fosse direto pro Sorobã eu 
acho que não tinha aprendido bastante coisa não nele não... Como to agora não... Eu acho que é 
assim toda parte que a gente trabalhou ali foi base fundamental pra que a gente se chegasse 
para ir no Sorobã. Foi uma parte muito importante que eu vi. 
P – Você acredita que daria para ir direto para o Sorobã sem trabalhar com palitos, tampinhas 
e material dourado? 
Mateus – Não. Eu acho que na minha parte não acredito que não daria para chegar assim não 
pelo menos foi o que percebi pelos trabalhos que a gente fez eu acho que tive que trabalha lá 
faze uma preparação para chegar no Sorobã. 
P – E para poder manuseá-lo? 
Mateus – É porque não é fácil você chegar assim igual de uma vez e pegar o Sorobã e manuseá 
ele assim, como então, o trabalho daquele com tampinha aqueles palito aquelas moedas que a 
gente fez aqueles trabalhos que a gente fez foi muito importante pra mim eu acho... Eu senti que 
me ajudou bastante. 
P – Você acredita que para iniciar no Sorobã se faz necessário conhecer o número saber como 
ele é formado? 
Mateus – Sim com certeza se a pessoa não conhecer o número e não saber acho que não dá pra 
trabalha nele não... Não dá mesmo, porque eu tiro assim por mim, quando eu entrei aí e eu 
comecei a pega ele nem sabia como mexe com ele e não tava sabendo de nada, o que que eu vou 
fazer aqui, não sei mexe com essa coisa não, então tudo é importante a gente pega tudo do 
começo, tudo com prática devagarzinho pra quando você chega nele já ter uma noção uma 
certeza de assim de que é aquilo que a pessoa quer trabalhar se já saber o número como agora,  
já  sei mais ou menos... Já estou por dentro e a gente já calcula lá e já coloco o número que já 
tenho certeza de que é aquilo né...  

(Extrato da Entrevista realizada no dia 20/8/2007) 
 

Pode-se observar que o aluno tem consciência e valoriza o processo de sua 

aprendizagem, percebi que em nenhum momento se sentiu infantilizado e que o 

escalonamento das atividades realizadas na seqüência didática é fundamental para 

aprendizagem. Neste momento, ele explicita o valor do trabalho do Pré-Sorobã. 

 

 

5.3. Quando o Sorobã é viável 

 

Esta categoria também foi divida em três subcategorias: 

 

5.3.1. Quando o professor-pesquisador vê que o aluno erra 

 

Para analisar a aplicabilidade do Sorobã nesta subcategoria foi gerada uma    

situação-problema a um aluno que já possuía o conhecimento de número, porém efetuou um 
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registro errado. A intervenção veio no sentido de verificar o raciocínio utilizado pelo aluno 

durante a manipulação do aparelho. 

 
 (Ap. H12) – Atendimento do dia 12/04/2007 com Lucas.  Para este atendimento foram realizadas 
situações-problema em que os quais foram lidos, pois, Lucas ainda não possui o domínio da leitura 
no sistema Braille, o extrato abaixo retratará melhor esta situação; 
P – Numa partida de basquete, Magrão fez 96 pontos e seu colega fez 54. Qual o total de pontos 
dos dois nesta partida? 
Ao escutar o problema, Lucas registrou 96 na 1ª classe e depois passou o dedo para certificar-se, 
em seguida perguntou: 
Lucas – Magrão fez quanto que a senhora falou? 
P – Magrão fez 96 e seu amigo 54. 
Neste momento, Lucas registrou 504 na 7ª classe. Logo em seguida, ao observar o seu registro, o 
questionei: 
P – Que número você fez ai? 
Neste momento, Lucas deslizou o dedo sobre as contas e leu.  
Lucas – Cinqüenta e quatro, não?... Ah! Não! 
Ao perceber, Lucas afastou a conta da parte superior da ordem da centena e a registrou na ordem 
das dezenas. 
P – O que você tinha feito? 
Lucas – Hã... Tinha feito... 500. 

 

Neste extrato, pode-se observar e constatar que ao registrar 54 registrou 504. Ao ser 

questionado, Lucas demonstrou entendimento da ordem a ser registrada quando ao passar o 

dedo sobre a régua corrigiu o erro. Para registrar no Sorobã, o aluno precisa ter o 

conhecimento de ordens a serem registradas, porque como afirma Asimov (1994, p. 15) no 

ábaco, é importante saber que cada fileira tem o seu valor próprio. Segundo Muniz (2001, p. 

72), no Sorobã apesar de sua estrutura física concreta, os números tomam sentido a partir da 

estrutura simbólica, calcada no valor posicional. 

 

5.3.2. Quando o aluno se apóia no reaproveitamento de registros de números 

 

Para esta subcategoria, a atenção dada é para a questão do reaproveitamento de 

número. Tiago errou o deslocamento no Sorobã e, por esse motivo, foi necessário à utilização 

do material dourado para dirimir suas dúvidas. E, depois de manipularmos este material, 

retornamos para o Sorobã.  Sugeri para que registrasse os números com calma. Vejamos o 

extrato abaixo: 

 
 (Ap. H13) – No atendimento do dia 6/8/2007, com Tiago.  
P – Fazer no Sorobã. 
Neste momento, Tiago leu o que havia escrito e teve a idéia de só escrever 337. 
Tiago – Ah! Vou registrar logo aqui.  
P – Não. Nós vamos registrando. Por exemplo, você tirou o primeiro... Tinha 400? 
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Tiago – Foi. 
Neste momento, acrescentou mais uma conta para formar as quatro centenas. 
P – Dedo ID aqui (indicando a centena da 1ª classe) e aqui (toquei no dedo IE na ordem das 
centenas da 5ª classe) tudo bem? 
Tiago – Tudo bem. 
P – Quantos... Você tem na centena da 1ª classe? 
Tiago – 400. 
P – E na centena da 5ª classe 
Tiago – 100. 
P – 100 para 400 faltam? 
Tiago – 100 para 400? 
P – É. 400 tira 100? 
Tiago – Fica 300 
P – Isso. 
Neste momento, Tiago retira apenas uma conta da parte inferior desta ordem. E em seguida, 
registra completando para arrumar o numeral escrito anteriormente e acaba registrando três na 
dezena e 9 na unidade. 
Tiago – 339. 
Neste momento, Tiago acrescentou mais uma conta na parte inferior na ordem da dezena da 1ª 
classe. 
P – E apaga quem? O cinco lá em cima né... Não aí (Pois, Tiago levou o dedo ID para a 
unidade)... Aí (Ao afastar a conta superior da ordem das dezenas)... Nós tiramos 70 e ficou... 40, 
não é isso? 

 

Após ter realizado a operação da ordem das dezenas, deslocamos para a ordem das 

unidades e neste momento a situação se torna mais conflituosa, como apresenta o extrato 

abaixo: 

 
Tiago – Hum. Hum. 
P – Ai agora, nós vamos para as unidades. Quantas unidades você têm ai na 1ª classe? 
Tiago – Nove. 
P – E lá na 5ª classe tem quanto? 
Neste momento, percebi que não era nove na unidade da 1ª classe. 
P – Não, é nove não. 
Tiago – Na unidade é nove. 
P – É 476. Você já tirou todos esses dois... (Indicando a ordem das centenas e das dezenas)... Aqui 
na unidade é um seis e não um nove. 
Neste momento, Tiago tentou registrar o quatro na ordem das centenas e o 7 na ordem das 
dezenas, pois esqueceu que estávamos finalizando a resposta. 
P – Não. Nós já fizemos essa subtração da centena e da dezena agora nós estamos na unidade. 
Tiago – 346. 

  

Observei que Tiago, ao realizar a ação de completar, o numeral para realizar a 

operação da ordem das centenas, passou a arrumar os outros números de outras ordens 

completando sem lembrar, na realidade, qual era o numeral correto. Assim, mediante a 

arrumação desordenada, acabou registrando outro numeral, acarretando a perda do controle da 

operação a ser realizada, gerando uma situação conflituosa. Como pode-se verificar abaixo: 

 
P – Não, é nove não. 
Tiago – Na unidade é nove. 
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P – É 476. Você já tirou todos esses dois... (Indicando a ordem das centenas e das dezenas)... Aqui 
na unidade é um 6 e não um nove. 
Neste momento, Tiago tentou registrar o quatro na ordem das centenas e o sete na ordem das 
dezenas, pois esqueceu que estávamos finalizando a resposta. 
P – Não. Nós já fizemos essa subtração das centenas e das dezenas agora nós estamos nas 
unidades. 
Tiago – 346. 

  

Notei que nesta ação houve uma sobrecarga para memória, devido a tantas 

movimentações e articulações realizadas durante o procedimento. Esta operação levou Tiago 

a perder o controle da ação que estava realizando. Observei que existe um limite para a 

memória (ASIMOV, 1994, p. 11). Portanto, o mais correto é apagar primeiro o registro do 

resultado de um cálculo antes de recomeçar outro. 

 

5.3.3. Quando o aluno domina o Sorobã 

 

Esta subcategoria, como já foi apresentada, refere-se a quando o aluno domina o 

manuseio pelo menos dos registros e das operações em que envolvem adição e subtração, 

compreendidas por Vergnaud (apud FRANCHI, 2002) por situações aditivas. Momento este 

em que o aluno já realiza as operações sem necessidade de recursos auxiliares. Pude observar 

o desenvolvimento de Lucas na sua adaptação em utilizar o Sorobã como novo recurso sob 

forma de alternativa para a realização de cálculos matemáticos. 

 
(Ap. H14) – Atendimento do dia 7/8/2007, com Lucas. Para este dia foram desenvolvidas 
operações das quais foram extraídas dois extratos que envolviam a subtração e a adição. 
P – 4.000 menos 3.009. 
Neste momento, Lucas registra 3.009 na 7ª classe com a 6ª classe e 4.000 na 2ª e 1ª classe, à 
medida que ia registrando Lucas nomeava. Em seguida, colocou o do ID sobre a ordem das 
unidades de milhar (2ª classe). 
Lucas – Quatro menos três... 
Neste momento, com o dedo IE, deslizou sobre a régua até encontrar o três das unidades de milhar 
(7ª classe). 
Lucas – Quatro menos três... Um. 
Neste momento, Lucas afasta três contas simultaneamente das unidades de milhar (2ª classe). Em 
seguida, desliza o IE sobre as ordens das centenas e dezenas, e sobrepôs sobre a ordem das 
unidades da 6ª classe e sobre a ordem das unidades da 1ª classe.. 
Lucas – Nove menos... Não tem como. 
Em seguida, desliza o dedo ID rapidamente sobre as ordens da 1ª classe e retorna para a ordem 
das unidades de milhar (2ª classe). 
Lucas – Aí vou ter que tirar esse um. 
Neste momento, retira uma conta da parte inferior das unidades de milhar (2ª classe). 
Lucas – Bota aqui... (Neste momento, Lucas registra nove na ordem das centenas)... Aí bota a 
dezena que vai lá (neste momento Lucas registra nove dezenas) e dos 1dez eu vou tirar nove... Aqui 
fica um... (Neste momento, Lucas encosta uma conta na ordem das unidades) fica 991. 
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Pude observar que ao iniciar a operação de subtração, Lucas utiliza-se do método da 

ordem maior para menor. O aluno demonstra que se adaptou ao manuseio do Sorobã 

registrando e como raciocinando para operacionalizar. O fato mais interessante observado 

durante este processo é o diálogo estabelecido por Lucas para que eu possa acompanhar o seu 

raciocínio ao manipular o instrumento. O falar em voz alta, passo a passo do que fazia, 

possibilitou a Lucas um maior controle de sua ação. Nota-se que Lucas não faz 

mecanicamente, pois analisa a ação que deve ser realizada. O aluno demonstrou domínio ao 

retirar e registrar, principalmente nos processos de desagrupamentos que executou com 

agilidade e precisão registrando o resultado dos números calculados mentalmente.  

Verifiquei nestes procedimentos a riqueza da manipulação, a exigência da atenção que 

o instrumento requer e a capacidade criativa empregada nas ações que foram construídas pelo 

aluno abrangendo sua agilidade mental em articular o pensamento, a linguagem e a ação 

psicomotora. 

Outro ponto interessante, quanto aos procedimentos realizados por Lucas, era que para 

determinados tipos de operações, ora iniciava seu cálculo pela ordem maior, ora pela ordem 

menor. Essa diversidade foi respeitada e valorizada por mim, professora-pesquisadora, como 

pode ser visto no extrato a seguir: 

 
P – Muito Bem!  Vamos fazer outro tipo de operação 7 mais 9.876 mais 987. 
Lucas – 7 mil? 
P – Não. 7. Mais 9.876 mais 987. 
 Registra 7 nas unidades da 7ª classe, 9.876 na 6ª e 5ª classes, e 987 na 3ª classe e repetiu 7 nas 
unidades da 1ª classe. 
Depois, iniciou deslizando o IE sobre a régua até as unidades da 6ª classe. 
Lucas – Sete com seis... 13. 
Neste momento, Lucas afasta a conta superior, e afasta uma conta da parte inferior com o dedo 
polegar. Em seguida, encosta duas contas da parte inferior formando três, logo depois, encosta 
uma conta da parte inferior na ordem das dezenas. 
Lucas – 13. 
Neste momento, Lucas permaneceu com o dedo ID sobre a conta inferior da ordem das dezenas. 
Em seguida, leva o dedo IE sobre a ordem das dezenas da 6ª classe. Conta as contas. Ajeita o ID e 
registra uma conta da parte superior e duas contas da parte inferior e fala: 
Lucas – 80. 
Depois, Lucas leva o IE para a ordem das centenas da 6ª classe e em seguida, leva o ID para as 
centenas da 1ª classe. 
Lucas – 80... 
Depois, desliza o dedo IE sobre as contas para realizar a leitura. 
Lucas – 800... Aí eu vou pôr 800 aqui né, professora? 
P – Onde? 
Neste momento, Lucas encosta três contas da parte inferior da ordem das centenas. 
Lucas – Aqui na centena? (Encosta a conta da parte superior). 
P – Você somou quem? ... A unidade da 7ª classe? 
Lucas – Tô... É... Tô trazendo. 
P – Tá. Sete mais seis... 13, não é isso? 
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Lucas – Isso. Aí vai dar 83... Mais 800, vai dar 883. 
P – Isso certinho. 
Lucas – E aqui eu boto 9 mil (com o ID sobre a ordem da UM da 2ª classe). 
Neste momento, Lucas encosta a conta da parte superior e depois as 4 contas da parte inferior. 
Lucas – 9 mil. E agora aqui eu vou para essa outra classe aqui. 
Neste momento, Lucas deslizou o dedo IE sobre a régua e chegou até a 3ª classe, fez a leitura 987. 
Depois, colocou o IE na ordem das unidades e ID nas unidades da 1ª classe.  
Lucas – Sete com três... Dez. 
Neste momento, afasta as três contas da ordem das unidades da 1ª classe. 
Lucas – Apago aqui... E subo uma pra cá... (Levando o ID para ordem das dezenas). 
Neste momento, Lucas encosta uma conta da parte inferior da ordem das dezenas formando nove 
dezenas.  
Lucas – E aqui 80 com 80... 160. 
Neste momento, Lucas afasta duas contas da ordem das centenas na parte inferior. 
Lucas – Aí deixo aqui. 
Neste momento, Lucas percebe o que havia registrado, pois retorna com as duas contas e volta pra 
ordem das dezenas. 
Lucas – 80 com 90 fica... 170. 
Neste momento, retira duas contas... Ficando sete dezenas. 
Lucas – Deixo aqui... E subo uma pra cá (na ordem das centenas). 
 Neste momento, Lucas encosta uma conta na ordem das centenas formando assim nove centenas. 
Lucas – 900 com 900...  
Neste momento, Lucas retira uma conta da ordem das centenas.  
Lucas – E aí, subo uma pra cá... 
Em seguida, leva o ID sobre as contas da ordem das unidades da 2ª classe. 
Lucas – Aí apago aqui. 
Neste momento, Lucas afasta a conta da parte superior e as quatro contas da parte inferior, 
deixando zero registrado. 
Lucas – E subo pra cá...  
Neste momento, Lucas encosta uma conta da ordem das dezenas da 2ª classe. 
Lucas – 10 mil...  
P – Dez mil e quanto? 
Lucas – Dez mil oitocentos e setenta... E setenta. 
Neste momento, Lucas passou o dedo para ler. 
P – Muito Bem! 

 

Pude observar que Lucas não se atrapalhava ao utilizar os dois processos, em virtude 

do Sorobã possibilitar tais ações. Outro fato observado nesta operação é o registro na extensão 

do aparelho utilizado com apoio das classes, o que demonstra a compreensão das 

possibilidades de formas de efetuar um registro. Muitos professores de Sorobã utilizam-nas 

como as desenvolvidas por Costa; et. al. (1982), que elaboraram manuais para utilização do 

Sorobã e já fazem essa abordagem em registrar e repetir uma determinada parcela como 

recurso de memória. Um fato que foi socializado no I Encontro de Professores de Sorobã13 e 

que constatei é que alguns professores cobram tal atitude e outros não.  

Nesta pesquisa, acreditei que seria viável dar atenção à questão do quanto é certo ou 

não registrar. Pude analisar e verificar que os registros não são permanentes, desaparecem 

                                                 
13 Promovido pela Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais – Abedev, com interveniência da 

Secretaria de Educação Especial do Ministério de Educação, realizado em 2001, Campo Grande – MS. 
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mediante a movimentação para a colocação do novo registro, devido à sobreposição. Assim, 

para controlar os cálculos que envolvem mais de duas parcelas, a verificação das etapas e o 

controle para que se possa detectar o erro, esta colocação é muito válida para os alunos com 

deficiência visual não alfabetizados no sistema de escrita. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS DOS RESULTADOS DAS 

ANÁLISES 

 
Nas aulas, nesse eterno e terno recomeço, lembremos que 
quem se repete, ano após ano, pode ser papagaio ou gravador, 
jamais um professor. Quem se repete, sem novidades, “repete o 
ano”, mesmo sem ser aluno... Que cada ano letivo traga boas 
novidades para nossa educação, através de seus grandes 
operários, aqueles que recriam a melhor lição: a da perene 
transformação (GENTILI; ALENCAR, 3. ed., 2003, p. 117). 

 

Nessas análises, vimos 14 extratos de 3 alunos adultos com deficiência visual que  

evidenciaram as implicações e  possibilidades do manuseio do Sorobã. Vimos que o 

instrumento não é simples, pois mesmo o aluno Lucas que já havia iniciado no conhecimento 

do número e próximo de ser considerado numeralizado, necessitou utilizar outros recursos 

para poder manipulá-lo. Pré-Sorobã, neste caso, é crucial para que o aluno compreenda a 

formação do número para então iniciar o processo operatório.  

O Pré-Sorobã é a fase que visa oportunizar ao aluno com deficiência visual a 

construção dos conhecimentos matemáticos, isto é, aquisição de conceitos e de procedimentos 

do número em suas diferentes formas bem como suas representações, classificações e 

operações abrangendo até o manuseio do Sorobã sem apoio de recursos auxiliares. Período 

este que considero ímpar, pois tem o aluno como construtor de seu conhecimento matemático. 

No caso de Mateus, que não possui problemas neurológicos, porém não foi estimulado pela 

família para adquirir habilidades e competência para o desenvolvimento de suas noções 

mentais conseguiu, ao final da pesquisa, contar até 104 e a manusear o Sorobã nos registros 

de números que envolviam dois algarismos. 

Já Tiago, um aluno que chegou para este atendimento nas mesmas condições de 

Mateus, desenvolveu a construção do número natural, a seqüência numérica e seu valor 

posicional no sistema decimal, o sistema operatório com adição e subtração com até dois 

algarismos sem agrupamento e iniciou com materiais concretos, o processo de agrupamento, 

reagrupamentos e desagrupamentos apresentado dificuldade neste último.  

O aluno apresentava dificuldade para explicar as ações executadas o que dificultou a 

compreensão do seu modo de pensar. Para que Tiago pudesse estabelecer um diálogo e 

conseguisse expressar como realizava seu algoritmo houve um desenvolvimento gradativo, 

pois, aprender a comunicar-se e justificar o seu próprio esquema (metacognição) é um 
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processo gradual. O sistema monetário foi iniciado com Tiago em 2006 porém, somente  com 

reais, os centavos ficaram para o ano de 2007. Para desenvolver este conceito utilizamos o 

tapetinho, dados, fichas numéricas em Braille e fichas em E.V.A. e moedas de 1, 5,10, 25, 50 

centavos e 1 Real.  

O objetivo era fazer com que Tiago manipulasse as moedas. Toda vez que tirasse a 

quantia de R$0,01 teria que manipular primeiro a moeda para depois buscar entre as fichas de 

E.V.A. a de valor correspondente. Sempre trabalhando na base 10.  A seguir passamos para o 

registro em Braille apenas o resultado final e depois registramos no Sorobã adaptado com dez 

contas Como ele não tem acesso a encartes de propaganda de supermercado fiz algumas 

fichas para que pudesse ler avaliar os preços e ambientar-se ao registro do número no sistema 

monetário. No final da pesquisa Tiago estava próximo de concluir o Pré-Sorobã, ainda se 

apoiava em outros recursos para realização de cálculos. 

Outro ponto a ser destacado é a importância do atendimento personalizado que 

promove a compreensão do estado emocional dos alunos, facilita a tutoria, cria empatia entre 

professor e aluno e ajuda a evitar a evasão escolar. A mediação merece destaque por 

possibilitar aos alunos sentirem-se os próprios construtores de sua aprendizagem e a 

professora-pesquisadora compreender o processo de ensino-aprendizagem sob uma nova 

ótica. Desde que cursava minha graduação me inquietava quanto à aplicação de uma técnica 

rígida ao aluno a repetir sem compreender. Nem sempre responder corretamente é sinal de 

aprendizagem. 

Mateus mostra um claro exemplo da importância de permitir que o aluno seja 

edificador de seu conhecimento. Logo nos primeiros contatos com o Sorobã criou um 

esquema próprio de registro de números, possibilitou evidenciar que a construção do número 

é um processo gradativo e se faz necessário oportunizar um ambiente matematizador ao 

aluno. 

  

 

6.1. A escuta: um novo recurso didático 

 

A busca pela formação continuada é preponderante para se desenvolver uma técnica 

de ensino menos rígida e que possa facilitar a construção dos conceitos matemáticos pelo 

aluno com deficiência visual. Por isso, é necessário dimensionar a importância do Sorobã 
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desde a sua constituição, estruturação e abrangência como recurso auxiliar no processo 

operatório e, porque não dizer, facilitador da inclusão social do aluno.  

A confiança que o aluno deposita no professor potencializa um melhor 

aproveitamento das atividades educativas. Saber ouvir é o primeiro passo para se criar uma 

relação sólida, se somarmos a isso o atendimento das necessidades demonstradas pelo aluno 

criamos a bússola que irá nortear todo processo que o ensino-aprendizagem irá tomar. 

O material didático é um motivador para a melhor compreensão do que está sendo 

explicado. A bola de futebol exemplifica um poliedro composto de 32 faces (sendo 12 

pentagonais e 20 hexagonais), 90 arestas e 60 vértices. Pode-se observar que sua compreensão 

no concreto é bem melhor que no abstrato. Porém para o aluno com deficiência visual, este 

recurso deixa de ser apenas auxiliar para se tornar fundamental, pois é através dele que o 

aluno estabelece relações com o meio físico e adquire conhecimentos matemáticos. 

 

 

6.2. O aluno Tiago: conflitos e progressos na construção de um novo 
instrumento 

 

Esse saber ouvir, atender os anseios do aluno e a compreensão da importância do 

material didático adaptado à atividade, foi fundamental para o atendimento do aluno Tiago no 

dia 25/04/2007.  Neste dia ele perguntou como registrava o número mil. Durante processo de 

construção do número expliquei o agrupamento utilizando uma dinâmica a partir número 999. 

A situação conflituosa surgiu após ser colocado 1 cubinho do material dourado na ordem das 

unidades como mostra extrato abaixo:  

 
Tiago – Aqui deu nove unidades. 
P – Onde? 
Tiago– Deu nove. 
P – Tá. 
Tiago – 5 mais 4 nove.  
P – Tá. Mais um que eu coloquei? 
Tiago – Mais um... 
P – Deu quanto? 
Tiago – Mas aqui deu dez?... Espera, não deu dez. 
P – Hã? 
Tiago – Como é que vai dar dez aí? Se não tem como colocar dez aí? 

 

Verifiquei que Tiago não havia compreendido o processo de agrupamento e 

reagrupamento mesmo utilizando materiais didáticos de apoio. Assim retomamos a atividade 
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utilizando o ábaco escolar que adaptei ao colocar uma borracha em seu suporte impedindo 

que suas contas ficassem soltas e facilitasse o manuseio do aluno com deficiência visual. 

Essas adaptações já haviam sido 

feitas há 4 anos após um encontro que tive 

com Prof. Muniz que sugeriu a utilização 

do ábaco escolar de 10 contas, assim como 

a confecção de outros ábacos com contas de 

tamanhos diferentes. Essas adaptações 

feitas ao ábaco não o impossibilitam de ser 

usados normalmente por qualquer aluno.  

 
 

 
Figura 20 – Ábaco escolar adaptado com contas de tamanhos 

diferentes. 
Fonte: Foto ilustrativa da autora 

A descoberta das possibilidades de posições foi através de um aluno, que ao realizar 

o registro do número no ábaco, na posição transversal, apresentou dificuldades, 

principalmente ao transferi-lo para o manuseio do Sorobã. Ao refletir a situação conflituosa, 

e também descobrir a minha dificuldade em usar na forma transversal, devido à estrutura 

deste instrumento remeter a idéia de redução ao operador à medida que se registra de cima 

pra baixo, e a dificuldade em ter que ler de baixo para cima, foi então que tive a idéia de 

usá-lo no sentido vertical da mesma posição do Sorobã. Ao entregar o instrumento para o 

aluno na forma vertical sua utilização ficou mais fácil. Passei a utilizá-lo com outros alunos, 

na forma vertical.  Com isso, observamos o quanto os sujeitos aprendem durante uma 

pesquisa, e o quanto ela é formadora para o pesquisador. 

Mediante o exposto, segue abaixo o diálogo, de como foi introduzido o ábaco escolar 

adaptado com dez contas. 
P – Então, tá. Não vamos fazer no Sorobã não. Faça neste outro ábaco aqui... (Neste momento 
entreguei a Tiago o ábaco com dez contas adaptado).  
P – Põe 999 aí pra mim. 
Neste momento, Tiago registra 999 no ábaco adaptado com dez contas. 
P – Isso! Agora tem 999? 
Tiago – Tem!  
P – Tem... Não tem! Coloca mais uma conta nas unidades. Tem como colocar mais 1 aí? 
Tiago – Tem. Aqui tem. 
Neste momento, Tiago encosta mais 1 conta na ordem das unidades. 
P – Colocou. Deu quanto? 
Tiago – Mil. 
P – Deu quanto aqui... Só nesta ordem? 
Tiago – Deu cem. 
P – Aqui deu quantas unidades? 
Tiago – 999... Deu cem. 
P – Não. Eu sei que tinha 999, mas coloquei uma unidade aqui... Deu... Quantas unidades nesta 
ordem aqui? Conta quantas que ficaram aqui... Só isso que eu quero... Conta aqui? 
Neste momento, Tiago conta uma a uma. 
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Tiago – Dez. 
P – Dez! Então não pode ficar dez aí. Então eu 
devolvo os dez e vou levar quanto aqui. Formou 
mais uma dezena, não foi? Leva mais uma dezena 
pra cá (indicando a ordem das dezenas). 
Neste momento, Tiago se engana e registra na 
centena. 
P – Formou quantas dezenas agora? 
Neste momento, Tiago passa o dedo ID para ver e 
percebe que registrou na ordem errada. 
P – Tem quantas dezenas aqui agora? 
Tiago – Mas, eu coloquei nas dezenas ou nas 
centenas? 

 
Figura 21 - Ábaco escolar adaptado com E.V.A. 
Fonte: Foto ilustrativa da autora. 

P – Você colocou nas centenas. Quero nas dezenas. 
Neste momento, Tiago afastou a conta, e encostou mais uma conta na ordem das dezenas. 
P – Deu quanto aí? 
Tiago – Cem. 
P – Deu quantas dezenas aqui? 
Tiago – Dez. 
P – Dez. Então, eu devolvo os dez e vou levar o quê? Cem... Uma centena, não é isso? 
Tiago – Uma centena. 
P – Muito Bem! Deu quantas centenas? 
Tiago – Dez. 
P – Dez centenas. Então nós formamos o quê? ... Uma unidade de milhar... Abaixa os dez... 
Devolve as dez centenas... E vai levar o quê? ... Uma nas unidades de milhar, para 4ª ordem. 
Neste momento, Tiago devolveu as dez contas e encosta uma conta na ordem das unidades de 
milhar. 
P – Olha aqui (segurando o dedo de Tiago deslizando sobre a régua)... Primeira... Segunda... 
Terceira... E quarta ordem. Então vai ficar 1 e depois vem... Fica... Zero... Zero... Zero. Por quê? 
Tudo foi levado pra frente... Não foi? Você não levou? 
Tiago – Foi... Então, mil... É com três zeros? (Passando o dedo para ler). 
P – Mil... É com três zeros... Então valem quantas centenas? 
Tiago – Dez (Passando o dedo). 
P – Dez centenas. E quantas dezenas? 
Tiago – Cem. 
P – E quantas unidades? 
Tiago – Cem. 
P – Quantas unidades? 
Tiago – Mil. 
P – Mil unidades. Então, uma unidade de milhar valem mil unidades... Mil unidades você vai 
escrever com o um, pontinho, depois os três zeros (enquanto falava passava o dedo de Tiago sobre 
as ordens) Porque os zeros são... Unidades... Dezenas e centenas. 
P – Você prefere mexer nesse daqui (indicando o ábaco de dez contas adaptado) do que lá no 
outro (indicando o Sorobã)? 
Tiago – Ah! O outro é um pouco complicado. 
P – Por quê? 
Tiago – Ah! Por essa divisão aqui. 
Ao analisar a avaliação dada por Tiago que preferia manusear este em relação ao Sorobã, devido 
não ter a régua divisória, e também durante a execução quando Tiago dizia que agora tinha dez. 
Fui visualizando a fusão desses instrumentos. Depois refizemos a mesma atividade no Sorobã.  
P – Por causa dessa divisão aí... No meio... Então, agora vamos escrever 999, pra dar o mil, 
igualzinho nesse que nós fizemos aqui. 
Neste momento, Tiago registra o 999 no Sorobã, na 1ª classe sem problemas. 
P – 999. Coloquei mais 1. Lá nas unidades. Deu quanto?  
Tiago – Mil (risos). 
P – Deu dez. Não é isso? Então agora, apago nove e vou levar uma dezena mentalmente pra 
onde?... Pra dezenas... Uma dezena mais quantas que tem aí? 
Tiago – Quatro. 
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P – Só quatro? 
Tiago – Eu tenho quatro dezenas. 
P – Quantas dezenas nós temos aqui (segurando o dedo ID de Tiago na parte superior). 
Tiago – 50. 
P – E depois? 
Tiago – 60... 70... 80... E 90.  (Passando o dedo sobre as contas) 
 P – 90 unidades. Quantas dezenas você tem aqui (indicando a parte superior)? 
Tiago – Cinco. 
P – E depois, quantas dezenas na parte inferior? 
Tiago – Dez. 
P – Na parte inferior aqui na dezena, quantas contas você tem aí encostada? 
Tiago – Quatro. 
P – Cinco na parte superior com quatro deu quanto? 
Tiago – Nove. 
P – Então, nove dezenas mais uma que coloquei mentalmente aqui, que estou levando das 
unidades... Deu quanto? 
Tiago – Deu dez. 
P – Dez. Então apago (afasta da régua e troca, para a ordem imediatamente superior) as dezenas e 
vou levar uma centena pra ordem das centenas... Apaga... E levo uma centena aqui (indicando a 
ordem das centenas). Tem quantas centenas aí? 
Tiago – Quatro. 
P – E na parte superior? 
Tiago – Um. 
P – Mas, vale quanto àquela conta da parte superior? 
Tiago – 500 (risos). 
P – Valem 500 unidades, valem quantas centenas? 
Tiago – Cinco. 
P – Isso. Cinco centenas com quatro embaixo dá quanto? 
Tiago – Nove. 
P – Então, mais uma centena colocada... Formou o quê? 
Tiago – Dez. 
P – Então apago, e vou levar o quê?... Uma unidade de milhar. 
Neste momento, Tiago afasta as contas inferiores e deixa a conta superior e registra uma conta na 
parte inferior e na ordem das unidades de milhar. Em seguida, afasta a conta da parte superior da 
ordem das centenas. 
P – Deu quanto aí? 
Tiago – Mil. 
P – Mil!  
Neste momento, Tiago resolve novamente encostar a conta da parte superior da ordem das 
centenas. 
Tiago – Neste caso deu 1.500? 
P – Fica 1.500... É isso que você estava querendo saber? 
Tiago – É. 

(Extrato da transcrição da fita de vídeo nº 18. Nota/Diário de campo, p. 393-443). 
 

O erro cometido por Tiago, que leu através do tato apenas a parte inferior do ábaco, é 

muito comum. Porém, o Sorobã exige que o aluno vá para a ordem imediatamente superior 

ao se preencher a ordem que se está. É valioso entender as dificuldades encontradas pelo 

fato que o instrumento é dividido em duas partes pela régua longitudinal. Na busca de 

solucionar este problema decidi elaborar outro modelo de ábaco.  Retirei a régua e 

acrescentei mais cinco contas em cada eixo. O registro dos números dava-se ao encostar as 

contas na parte superior do ábaco que também possuía marcações para a separação das 
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classes. Este novo instrumento foi importante para que Tiago compreendesse a construção 

do número no sistema decimal.  

 
A criação deste novo material pedagógico apresentou algumas dificuldades. 

Primeiramente, não consegui encontrar contas com mesmo tamanho das do Sorobã, ao colar o 

E.V.A. no papelão ficavam algumas ondulações pois a cola não aderia ao contato com o 

papelão. Para evitar a desproporcionalidade do instrumento reduzi o espaço para o registro no 

Sorobã maior. Já o pequeno manteve as proporções dos Sorobãs convencionais.  

No dia 30/05/2007, apresentei o Sorobã adaptado com dez contas para Tiago que 

mostrou gostar manusear as contas de forma unitária como mostra o extrato abaixo: 

 
Tiago – Eu acho mais fácil também é... É contando as bolinhas aqui... Essa coisa de registrar aqui 
em cima... 
P – Você não gosta de registrar... Você gosta de registrar só as bolinhas debaixo? 
Tiago – Não. Eu falo assim que... Já deixa aqui e eu vou contando as bolinhas. 
P – Hã. 
Tiago – Agora essa coisa de ficar registrando vai... Vai... Essas coisas. 
P – Você não gosta de ficar registrando? 
Tiago – Não. 
P – Então tem outra maneira de fazer no Sorobã? 
Tiago – Ou faz só aqui em cima ou só aqui embaixo.  
P – Ah! Você não gosta desta divisão? 
Tiago – Não. 
Neste momento, apresentei o Sorobã adaptado com dez contas. 
P – Foi baseado em você que eu fiz esse aqui ó... Daquelas sugestões que você estava dando... Ó... 
Fiz esse (neste momento estava colocando sobre a mesa o instrumento adaptado)... Pequeno e fiz 
esse grande. Queria que você desse sua opinião.... Você não gosta da divisão, não é isso? 
Tiago – Não. 
P – Pois é... Aí, eu tirei aquela divisão e tem os eixos... Pode contar os eixos. Agora o que vai ser... 
Você vai encostar aqui em cima... Você vai encostar-se a nesta parte (indiquei na parte superior 

 

Figura 22 - Sorobãs adaptados com dez contas. 
Fonte: Foto ilustrativa da autora. 
 

Para a confecção de 2 ábacos 

grandes e 2 pequenos foram necessários: 

• 1 placa de papel panamá 

• 1 placa de E.V.A. 

• 420 miçangas grandes 

• 420 miçangas pequenas 

• Arame 

• Cola 
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da borda do instrumento) para você saber quem é que está registrado aqui... Tá! Então pode 
contar. 
Tiago – Esse aqui é um, né? 
P – Onde? 
Tiago – Um não... Cinco sei lá. 
P – Não. Agora eu tirei aquela bolinha 5. Conta quantas bolinhas tem aqui agora. 
Neste momento, Tiago conta as contas na ordem das unidades... 1ª ordem da direita para 
esquerda. 
Tiago – Nove. 
P – Lá em cima tem uma encostada. 
Neste momento, Tiago leva o dedo indicador e a identifica. 
Tiago – Dez. 
P – Vai encostando aqui (indicando a parte superior). Vamos ver... Vai pegando e encostando 
(pois, Tiago não havia encostado as contas apenas contou-as no lugar sem movê-las). Em seguida 
Tiago levou uma a uma. 
Tiago – Dez. 
P – Então vamos lá... Conta quantos eixos. 
Neste momento, Tiago contou os eixos.  
Tiago – Vinte um (ao terminar de contar os eixos). 
P – Isso. Esse aqui também não tem 21?(Encostei o Sorobã próximo do adaptado). 
Tiago – Hum Hum. 
P – Então, escreva aquela conta que você fez aí... Com a professora lá na sala. Vamos começar 
por ela. Qual foi? 
Neste momento, Tiago começa a registrar no adaptado. 
P – É a mesma coisa no Sorobã lá. 
Neste momento, Tiago registrou uma conta. 
Tiago – Quinhentos. 
P – Ai, no... 500, não vai ser uma bolinha não. Vai ter que contar cinco. 
Neste momento, Tiago reescreve as cinco contas no eixo das centenas. 
P – Isso, quinhentos. Certo. Aquela bolinha que antes simbolizava cinco, agora ela realmente está 
valendo cinco entendeu? 
Tiago – Hum Hum. 
P – E aí depois? Quinhentos o quê? 
Neste momento, Tiago registrou 523 na 7ª classe e 474 na 5ª classe. Em seguida começou a 
realizar o cálculo na 1ª classe, registrando sete na ordem das centenas da 1ª classe. 
P – Então escreva agora aqui (indicando a 1ª classe) pra mim 523, como você tinha feito lá no 
Sorobã. 
Neste momento, Tiago apenas completou 23. 
Tiago – Pronto 523. 
P – Isso. Passa o dedo aí. Confere lá com o Sorobã e veja qual a diferença que houve nesse Sorobã 
com o que eu fiz. 
Neste momento, Tiago passa o dedo para ler. 
P – Viu, qual foi à diferença? 
Tiago – Esse aqui uma só representa quinhentos. 
P – Hum Hum. Percebeu? Agora nesses dez aqui... Aqui tem o valor simbólico de dez também... 
Não é isso? Cada uma vai representar dez. Você acha... Pra você... Deveria também ser 
substituída uma bolinha daqui (indicando a ordem das dezenas) e colocar dez bolinhas também 
pra cada uma? 
Tiago – Dez? 
P – É. Por exemplo... Aqui (indicando a ordem das dezenas) você sabe que cada bolinha aqui vale 
dez... Aí eu tiraria essa... Só uma bolinha e colocaria dez pra cada uma. Você acha que deveria 
substituir assim também? 
Tiago – Mas, aí tinha que enlarguecer mais ele né? 
P – Ham Ham. Você acha que ia ficar mais complicado? 
Tiago – Acho que não precisa não. 
P – Não. Assim já está bom? Você achou que chegou a um modelo bom? 
Tiago – É. 
P – Então, vamos lá... 523 mais, quem que foi? 
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Tiago – Mais 474. 
Neste momento, Tiago começa a somar com o número que já havia registrado. 
Tiago – Aqui já foi quatro (risos). 
P – Conta lá. 
Neste momento, Tiago conta uma a uma. 
Tiago – Aqui deu novecentos.  
P – Isso. 
Tiago – 923. 
P – Mas, agora, o outro de 474... Qual que está faltando somar? 
Neste momento, Tiago acrescenta contas na ordem das dezenas e depois na ordem das unidades. 
Tiago – 77... 977. 
P – Isso. Agora veja bem. Você tinha duas dezenas, não é isso? 
Tiago – Hum Hum. 
P – Você tinha que colocar mais quantas aqui? (Segurando o dedo de Tiago sobre a ordem das 
dezenas). 
Tiago – Cinco. 
P – Não eram sete, que era pra ter colocado? 
Tiago – Cinco... Duas mais... Duas mais cinco é sete. 
P – Sim. Mas aí você já tinha duas, não tinha? Aí depois você não vai acrescentar o número 
daquele outro número, que você estava colocando? 
Tiago – Então, eu tinha que colocar mais uma. Aqui não deu setenta? 
P – Deu setenta... Vamos ver aqui... 
Neste momento, segurei o dedo ID de Tiago e contamos uma a uma das contas da ordem das 
dezenas. 
Tiago – Pois é, 70. 
P – 70. Mas você já tinha duas registradas... Ia dar quanto? 
Tiago – Dá 80. Se colocar mais uma dão 80. 
P – Mas tinham duas... Está faltando o que aí então? Você colocou 70. Você já tinha vinte e você 
precisa colocar 70 vai dar quanto? 
Tiago – Dá 90. 
P – Isso! Por quê? 
Tiago – Porque 70 mais 20 é... 90. 
P – Isso. Então aí você tinha registrado... Você lembra a 1ª vez que você registrou 523? 
Neste momento, Tiago confirmou com a cabeça. 
P – Você já não tinha registrado 20 aqui?(Indiquei a ordem das dezenas). 
Tiago – Já. 
P – Aí você precisava colocar 70. Você colocou 70? 
Tiago – Coloquei... (Neste momento, Tiago passou o dedo sobre as contas da ordem das dezenas)... 
50. 
P – Colocou 50... Está faltando quanto? 
Tiago – Tá, faltando 20 (neste momento, Tiago registrou mais duas contas). 
P – Isso. Como você chegou a essa conclusão? 
Tiago – Porque 50 mais 20 dão70. 
P – Ah! E aí depois, você vai pra onde? 
Tiago – Então, ficou... 990. 
P – 90? E está faltando aí... Quem era o outro que você tinha que somar aí? 
Tiago – Aqui tinha três na unidade. 
P – Isso. 
Tiago – Três e coloquei quatro. 
P – Isso. 
Neste momento, Tiago leu. 
Tiago – E deu sete. Ficou 997. 
P – 997. Muito Bem! Isso aí! Qual que você preferiu fazer... Nesse (indicando o Sorobã adaptado 
com dez contas) ou lá no outro Sorobã? 
Tiago – Ah! Nesse aqui é mais fácil né! 
P – Você gostou desse aí? 
Tiago – Esse troço dividindo aqui no meio é chato mesmo. 
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P – É! Olha esse outro grande (apresentei neste momento, o Sorobã adaptado com dez contas 
maior) que fiz... O mesmo desse da bolinha pequena aqui... É o mesmo tamanho pode contar (ao 
correlacionar com o número de eixos). 
Tiago – É. Mas, é mais largo. 
P – Isso! Mas as contas também são maiores... Olha lá. 
Neste momento, Tiago passou a mão. 
P – Qual você achou melhor? 
Neste momento, Tiago mexeu no maior e achou que as contas eram duras. Em seguida deslizou o 
dedo sobre as contas. E depois, fez uma comparação com o Sorobã. 
Tiago – Pois é... É esse aqui dá mais... É esse aqui dá um dez... Dez... Dez unidades. 
P – Dez unidades. 
Tiago – E esse aqui (neste momento se dirigiu ao Sorobã)... E esse aqui só vai até quatro 
(passando o dedo na parte inferior). 
P – Isso! Com cinco que está representado lá em cima... Vai dar quanto? 
Tiago – Nove. 
P – Isso. 
Tiago – É só fica nove. Não tem como... Tem que tirar... E tem que vim pra dezena. 
P – Isso. Aqui (indicando o Sorobã adaptado) vai e escreve até dez e depois apaga e depois vai pra 
outra ordem. 
Neste momento, Tiago encosta uma a uma até dez na 1ª ordem do Sorobã adaptado de dez contas e 
em seguida lê. 
Tiago – Dez. Aí puxa... Volta tudo pra trás.  
Neste momento, Tiago queria desencostar todas as contas de uma só vez. 
P – É, só que aí você tem que levar uma de cada vez, porque ele é duro. 
Neste momento, Tiago começa afastando pela 1ª conta da parte inferior uma a uma. E em seguida, 
encosta uma conta da ordem das dezenas. 
Tiago – Leva uma desses daqui? (Indicando para encostar uma conta da ordem das dezenas). 
P – Isso. Leva uma só. 
Neste momento, Tiago encosta uma conta na ordem da dezena. 
P – E aí o que você achou? 
Tiago – Ah! Bem melhor, né! 
P – Você preferiu esse maior, ou aquele menor que eu fiz? 
Tiago – Hum! Mas esse aqui também representa a mesma coisa. 
P – É a mesma coisa só o tamanho que é diferente... As contas são um pouco maiores. 
Neste momento, Tiago pega o menor Sorobã adaptado com dez contas. 
Tiago – É, aqui é um pouco menor... Esse aqui é melhor (indicando o menor) segurando-o. 
P – Só que aqui, olha... Eu ainda não fiz, e eu estou querendo colocar a divisão, separação de 
classe... Tá vendo... (Segurando o dedo de Tiago na borda do instrumento)... Unidades, dezenas e 
centenas... Não tem um tracinho? 
Neste momento, peguei o Sorobã para mostrar. 
P – Aqui! Unidades... Dezenas e centenas... Um tracinho, não é isso? 
Tiago – HumHum. 
P – Em todos eles... Porque eu estou querendo colocar um parafusinho aqui (indiquei na 
separação de classe segurando o dedo de Tiago) pra você saber em que classe você vai estar. 
Tanto na parte superior como na inferior (segurando o dedo de Tiago no momento da fala) o que 
você acha? 
Tiago – Você vai colocar um parafusinho? 
P – É. Vou colocar um parafusinho bem aqui ó... Pra ficar bem aquele tipo da barrinha da 
separação de classe (segurando o dedo de Tiago). 
Tiago – É bom um tipo de um grampinho...  Sei lá. 
P – Um grampinho? 
Tiago – Uma coisa colocada aí. 
P – Você acha melhor? 
Tiago – Tipo um... Pauzinho... De palito de picolé... Um pedacinho... 
P – Se fosse uma, cabeça de fósforo? 
Tiago – Pode ser também! Pode ser também até um pedacinho de palito... É... Ou até desse 
tamanho aqui (mostrou o traço da régua do Sorobã). 
P – Sei... Só pra dar um toque que estamos passando de classe. 
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Tiago – É... Igual ele assim. 
P – Ah! 
Tiago – Igual aqui... Igual essa barrinha (tocando no Sorobã). 
P – Eu vou fazer tanto na parte superior como na inferior... Aí você vai ter a possibilidade de ler 
na parte inferior como na superior... Para você saber onde está... Está bom assim? 
Tiago – Fica. 
Notei que Tiago ficou feliz, através de seu semblante, quando lhe proporcionei esses momentos, 
por ser valorizado, ser ouvido. 
Depois, questionou se na época de Cristo fazia conta. Em seguida, retornou ao Sorobã adaptado 
com dez contas e começou a calcular sozinho. 
Tiago – 300 mais 300 é 600 (neste momento, Tiago encostou três contas e aproximou mais três 
contas). 
P – Isso. 
Tiago – E 500 mais... Não... Dá 600. 
P – Agora você observou aqui? Você colocou 300 mais 300 (segurando o dedo de Tiago) que você 
está colocando (pois deixou no meio do caminho, não encostou totalmente) vai dar quanto? 
Tiago – Três mais três... Seis (segurando as contas). 
P – Então põe aí... Seis (para que Tiago encostasse as contas). 
P – O que você estranhou aí? 
Tiago – Porque 500 mais 100,,, 600. 
P – 600. 
Tiago – E 300 mais 300... 600 (risos). 
P – 300 mais 300... 600. Você achou estranho? 
Tiago – Não muito. 
P – Por que você ficou dando risada aí, o que você achou engraçado?Que 500 mais 100 dá 600 e 
300 mais 300 dá 600. Por causa, que números diferentes dão a mesma quantidade? 
Tiago – É. 
P – É isso que você achou estranho? 
Tiago – Hum. Hum. 
P – E agora você observou a diferença que foi? (Neste momento, estava referindo ao Sorobã 
adaptado com dez contas porque havia cinco contas encostadas). Conta quantas têm? 
Neste momento, Tiago contou uma a uma. 
Tiago – Cinco. 
P – Isso mais um? 
Tiago – Seis. (Encostou uma conta). 
P – Isso. E lá no Sorobã... (Levando a mão de Tiago sobre o Sorobã) é só uma bolinha 
representando essas cinco (voltando com a mão de Tiago sobre o Sorobã adaptado). Percebeu? 
Tiago – É (Risos). 
P – Você gostou desse outro aqui? (Indicando o Sorobã adaptado com dez contas). 
Tiago – Gostei. 
P – Por quê? 
Tiago – Porque ele é mais fácil, né. 
P – Você achou mais fácil? 
Tiago – Achei mais fácil, porque essa coisa de divisão... 
P – Não precisa? 
Tiago – Bom, pelo menos pra mim... É, complica né. Não sei pros outros. 
P – Por que complica?  
Tiago – Não. Porque essa coisa que tem que vim aqui e coloca uma só representando 500... Vai 
embora, coloca esse trem tudo junto, que fica bem mais fácil. 
P – Hum. Agora você entendeu o que eu estava explicando pra você né? Que o japonês teve a idéia 
do quê? (Neste momento, segurei no braço de Tiago). Os eixos... São seus braços... E as bolinhas 
seus dedos em movimento... Veja bem (segurando a mão de Tiago com a palma da mão virada 
para cima) abra os dedos aqui... 1, 2, 3... 4 (contando do mínimo até o indicador) não tem um 
espaço? 
Tiago – Hum. Hum 
P – Ai está a conta... Pra ficar lá em cima (segurando o polegar). 
Tiago – Hum. Hum. 
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P – Aí... Se eu quisesse continuar (segurando o polegar) com mais um (colocando o polegar sobre 
o indicador). 
Tiago – Seis. 
Em seguida, coloquei o polegar de Tiago sobre o dedo médio, 
P – Mais um? 
Tiago – Sete. 
Em seguida, coloquei o dedo polegar sobre o anular. 
P – Mais um?  
Tiago – Oito. 
Depois, coloquei o polegar sobre o dedo mínimo. 
P – Mais um ?  
Tiago – Nove. 
P – Então ficou igualzinho ali no Sorobã, quando a gente está escrevendo? 
Neste momento, coloquei a mão de Tiago ao lado do Sorobã. 
Tiago – Hum Hum. 
P – Foi assim que eles pensaram... Então, num eixo tem nove... Que a gente pode fazer. É levar o 
dez aqui (indicando a ordem das dezenas). Agora já nesse aqui (referindo ao Sorobã adaptado 
com dez contas) não. Todos eles têm base dez.  
Tiago – É ficou mais fácil. 
P – Você acha? 
Tiago – É pelo menos pra mim. 
P – Mesmo contando uma a uma? 
Tiago – É. Inclusive pra tirar é... Tipo é fazendo assim é... De 20, tira 10... Tira duas... Fica até 
mais fácil pra fazer isso aí. 
Neste momento, Tiago encostou dez e em seguida tirou duas, ficando com oito (Do mesmo modo 
que fazemos mentalmente, quando devolvemos as dez unidades para a ordem das unidades). 

(Extrato da transcrição da fita de vídeo nº 26 e 27. Nota/Diário de campo, p. 573-590). 
 

Tiago, ao manusear o novo instrumento, mostrou empolgação ao realizar uma 

comparação na forma de escrita de números entre os instrumentos e conseguiu compreender a 

estrutura do Sorobã, a conta de valor 5 e a ação necessária da troca de ordem.  E percebi, que 

Tiago se esquecia de devolver as contas da ordem inferior ao registrar um número de ordem 

superior o que difere do Sorobã. Por ser o primeiro momento de contato. Momentos esses 

importantíssimos que estão implícitos no processo da construção do número. 

 

 

6.3. O aluno Lucas: comparando, aprendendo e sugerindo 
 

A seguir, destaco o momento em que Lucas entra em contato com o novo 

instrumento.  

 
P – Eu estava analisando vocês e um aluno deu uma opinião, aí eu desenvolvi um pouquinho 
diferente, eu fiz um grande e um pequeno.  
Neste momento, entreguei à Lucas os dois Sorobãs adaptados. 
Lucas – Ah!É um Sorobã diferente (ao pegar o Sorobã adaptado com dez contas). 
P – É um Sorobã diferente, ele não tem a divisão (segurei o dedo de Lucas e deslizei sobre as 
contas) pode por aqui em cima... Ele não tem aquela barra de separação, tá! E aquela bolinha que 
vale cinco, ela agora está representada por cinco bolinhas mesmo... Ela era valor simbólico, né? 
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Lucas – É. 
P – Pode contar aí... Pode pegar no Sorobã antigo também e comparar um com o outro. Agora 
tudo o que for... Escrever, encostar-se à parte superior, tá! 
Lucas – Aqui (indicando com o dedo à parte superior). 
P – Isso! Vai encostar para parte superior. Pode contar aí. 
 Neste momento, Lucas encostando uma a uma na parte superior e vai nomeando 1, 2, 3... Até o 10. 
Lucas – É tudo de dez (levando o dedo ID para a próxima ordem e juntamente com a mão 
esquerda sobre as contas). 
P – Isso. Tudo com dez. E também tem 21 eixos. 
Lucas – Ruim que esse ficou maior que esse outro, né? 
P – Hã? 
Lucas – Maior, o dobro que esse aqui. 
P – O quê? 
Lucas – Esse (mostrou o Sorobã adaptado). Faz o dobro desse (indicando o Sorobã). 
P – Por que o dobro? 
Lucas – Ele é dez. 
P – Vamos ver se ele é o dobro? 
Lucas – Ah! Não, tá certo... (Ao tocar no Sorobã)... É por causa desse um aqui... Só tem um a mais. 
Porque aqui só representa até nove... Né? 
P – Isso. Mas tem o valor simbólico também. 
Lucas – É pra ficar nove aqui (mexendo no Sorobã)... Aí vai um aqui ( pra ordem das dezenas)... 
Pra ser dez... Mas, pra ser dez só se fosse isso aqui (afasta as contas da ordem das unidades e 
encosta uma conta inferior na ordem das dezenas). 
P – É aqui também, quando chega... Dez (indicando o Sorobã adaptado) devolve e vai para as 
dezenas e encosta o um.  O que você achou à primeira vista? Assim... A primeira tocada? 
Lucas – Eu fiquei pensando... Contei até Dez... Aí depois, que eu vim calcular e foi que vi que tem 
a mesma função. 
P – Hum Hum. 
Lucas – Não muda nada... Só que acho que esse vai ficar mais fácil. 
P – Qual? 
Lucas – Esse daqui (indicou o Sorobã adaptado com dez contas). 
P – Por que você acha que vai ficar mais fácil? 
Lucas – Acho que vai ficar melhor do que esse outro. 
P – Por quê? 
Lucas – Porque, por exemplo, aqui... Vai ficar nove né... Qué vê... Vou botar aqui nove... Se fosse o 
causo o nove mais... Se fosse mais nove né... (Neste momento, Lucas registrou nove contas na 
ordem das unidades)... Colocava um pra cá né... (Encostou uma conta nas dezenas) e ai fazia dez 
(neste momento, encostou as dez contas) e desse aqui descia um e ai ficava (neste momento, contou 
um  por um) oito. 
P – Dezoito. 
Lucas – Isso. 
 P – Aí você não acha que precisava abaixar os dez... Devolve os dez... E escrever apenas o dez? 
Lucas – Pra fazer o 18? 
P – Isso! Toda vez que forma dez a gente não devolve e leva para o outro eixo? 
Lucas – Isso. 
P – Então, não ocorreria da mesma forma? 
Lucas – Ah! Com esse aqui? (Encostando 1 conta na ordem das dezenas). 
P – Isso. 
Lucas – Ah! Então esse aqui vai ficar sendo uma dezena, a mesma coisa... Dez dezenas... Dez 
unidades e dez centenas... Dez milhões até bilhão (neste momento Lucas estava passando o dedo 
sobre as contas e em cada ordem). 
P – Tem sete classes também! 
Lucas – Sei... Então é bilhão esse aqui? (Indicando com o dedo a ordem). 
P – Isso! Ele é igual à quantidade de eixos... Está correspondente também, igual a do Sorobã. 
Lucas – É e aqui também professora dá prá saber... Sabe por quê?... Dá pra sentir... Porque esse é 
madeira fininha, né! (Neste momento Lucas estava deslizando o dedo sobre a parte da moldura). 
P – É. 
Lucas – Dá pra sentir porque assim... Se colocasse um tipo de um preguinho. 
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P – Isso. Eu estou querendo fazer isso. 
Lucas – Com a puncilonas que a gente faz com artesanato... 
P – Sei punção né! 
Lucas – Não aquelas bolinhazinhas... Aquelas bolinhas... 
P – Aquelas bolas que cola... Ah! As miçangas. 
Lucas – É, miçangas... Dá certinho pra senhora fazer. 
P – Isso eu também... Estou querendo para separar as classes de três em três.  Aí, põe tanto na 
parte inferior como você faz lendo aqui (indiquei a parte inferior do Sorobã) como também lendo 
esse do meio (indiquei a régua divisora) essa barra... Seria a parte superior. 
Lucas – Aqui né... (Encostando a parte superior do Sorobã adaptado com dez contas). 
P – Não está ruim não né?... A idéia? 
Lucas – Não. Não tá não... Aí na separação de classe pode botar uma miçanga grande. Eu acho 
que o ábaco até tá grande. 
Neste momento, Lucas registra alguns números. 
P – Ficou muito diferente do Sorobã? 
Lucas – Não. Só que vai ter mais atenção. 
P – Dificultou mais? 
Lucas – Não. A única coisa que está dificultando é a separação de classe, né. 
P – Isso. Porque ainda não terminei... Vou fazer o que você está falando... Só que estava pensando 
em colocar um parafuzinho com cabecinha um pouco mais alta. 
Lucas – Mas, acho que o prego machuca o dedo e a miçanga ajuda até no Braille. 
P – Ah! É! Então tá... Então, vou tentar colocar. 
Lucas – Aquelas miçanguinhas pequenininhas. 
P – HumHum! Eu vou tentar colocar e depois te mostro tá bom! 
Lucas – E não vai nem precisar colar não, né... Professora! É só arrumar aqueles preguinhos 
como tem aqueles preguinhos pequinininhozinho... Pra não rachar a madeira e só vim e pregar. 
P – Então não vai ficar ruim? 
Lucas – É não vai ficar não... Porque o parafuso na hora de passar assim (esfregando o dedo 
sobre a borda superior) com o tempo ele... 
P – Machuca a ponta do dedo. 
Lucas – Machuca ou pode como a senhora sabe o parafuso tem a ponta de corte né... Acho que 
com a miçanga fica bem melhor. 
P – Gostei da sua sugestão. Idéia de vocês! Olha esse outro que fiz com a conta um pouco maior. 
Lucas – Esse já é outro? 
P – É a mesma coisa... Só que ele é um pouco maior ó (coloquei o outro mais próximo e passei a 
mão de Lucas para ver) é a mesma coisa... 21 eixos. 
Ao pegar, Lucas conta as contas da 1ª ordem. 
P – Agora você encosta também na parte superior. 
Lucas – Pode ser nessa daqui. 
P – Isso. 

       Neste momento, Lucas encosta uma a uma das contas. 
Lucas – Esse aqui a senhora fez um Sorobã... Uma espécie de Sorobã. 
P – Foi. 
Lucas – Dessa espécie aqui (mostrou o Sorobã). 
P – Foi igualzinha as contas... Só que as contas desse aqui é... Maior que as contas do Sorobã. 
P – Gostou? 
Lucas – Gostei. 
P – Ajuda? 
Lucas – Ajuda sim. 

(Extrato da transcrição da fita de vídeo nº 27. Nota/Diário de campo, p. 591-598). 
 

Do primeiro momento que utilizamos o Sorobã adaptado com dez contas até o dia 

21/06/07, os instrumentos sofreram alterações em suas estruturas. Devido ao período da seca, 

os instrumentos empenaram e algumas contas, principalmente dos instrumentos pequenos, 
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ficaram soltas. Em contrapartida, a dos grandes, enrijeceram, o que iniciou a inviabilização de 

seu manuseio. 

Ao utilizar o Sorobã adaptado com dez contas, 

mesmo com problemas, Lucas oportunizou uma valiosa 

sugestão: a de colocar pequenas miçangas para indicar as 

ordens. As outras sugestões, como abaixar as laterais 

para que as contas sobressaíssem foram descartadas, 

devido o instrumento ser artesanal, não possibilitando as 

mudanças.  

 

 
Figura 23 - Sorobã adaptado com dez contas com 

sugestão do aluno.     
Fonte: Foto ilustrativa da autora. 

 

 

6.4. O aluno Mateus: aprova a nova idéia 
 

No dia 6/8/2007, durante o atendimento com Mateus, apresentei os Sorobãs 

adaptados com 10 contas, o mesmo já os recebeu com as mudanças, não pode manuseá-los da 

mesma forma como os outros anteriormente, tendo que ter acesso somente ao instrumento 

grande, mesmo em condições precárias. Registrou alguns números aleatórios em todas as 

classes. 

 
Ao terminar de fazer alguns registros Mateus comenta: 
Mateus – É interessante né... 
P – Você gostou? 
Mateus – Claro... É bom começa a trabalha com ele. 
Neste momento, Mateus pegou o instrumento e começou a explorá-lo, com mais atenção. 
Mateus – Achei interessante esse grande aqui. 
P – Você acha que ajuda aprender também? 
Mateus – Ajuda sim com certeza. 
P – O que mais você tem pra falar sobre esse aparelho? 
Mateus – Ah! Assim... É importante né... Assim pra gente que... Principalmente vai... Em cada tipo 
de coisa que a gente vai trabalhando... Você vai adquirindo experiência... Vai aprendendo mais. 
P – Então você acha que vale a pena? 
Mateus – Vale sim com certeza. 
P – Gostou da idéia? 
Mateus – Gostei. 
P – Foi o Tiago que deu a idéia. 
Mateus – É interessante mesmo a idéia... Foi boa. É pena que esse bichinho aqui empenou e está 
agarrando aqui no eixo. 

(Extrato da transcrição da fita de vídeo nº 44. Nota/Diário de campo, p. 683-689). 
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A iniciação do ábaco escolar adaptado de dez contas com Tiago deu-se porque no 

ano anterior se adaptou bem ao outros instrumentos semelhantes. Depois iniciei o Sorobã. 

Neste processo verifiquei a necessidade do escalonar a utilização dos instrumentos, pois cada 

um remete um significado. 

Então, foi nesse processo como utilizamos o ábaco escolar adaptado com dez contas, 

só no registro, é que me surgiu a seguinte inquietação: Porque não utilizar um recurso auxiliar 

que tenha as mesmas estruturas do Sorobã e que possa facilitar melhor a sua entrada? 

Depois de todos esses encontros, fica bem claro que o trabalho em equipe é muito 

importante para a construção do conhecimento. As sugestões advindas dadas pelos alunos 

foram importantes para que pudéssemos construir um instrumento facilitador da 

aprendizagem matemática. Principalmente no processo de construção de número do sistema 

decimal, sendo mais concreto e oportunizando para a lógica do Sorobã. 

Observei os erros cometidos pelos alunos ao interpretarem de forma equivocada o 

novo ábaco ao não devolverem as dez contas ao trocar de ordem mas foi levado em conta que 

os alunos  estavam no primeiro contado com este instrumento. 

Ciente de que seja apenas uma sugestão e que ainda se faz necessário um estudo mais 

aprofundado para verificações de suas reais possibilidades na aplicabilidade na substituição 

do ábaco escolar transversal para o ensino-aprendizagem da matemática no Sorobã.   
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7. CONCLUSÃO 

 
A mobilização do espírito crítico reflexivo, por sua vez, é uma 
conquista preciosa para o estudante, em seu processo de busca 
e apropriação do conhecimento, e que certamente repercute no 
professor. Acredito que questões como “para que estou 
aprendendo [ensinando] isso?” deveriam permear mais e mais 
o nosso repertório de indagações, desencadeando a revisão de 
posturas e o despertar para novas buscas (SANTOS, 2005, p. 
141). 

 
Ao término deste trabalho fiquei satisfeita com o caminho percorrido para se chegar 

a esta estruturação, por me oportunizar uma reflexão ainda maior na minha vida pessoal 

profissional e social, pois compreender a constituição deste instrumento com o qual trabalho 

onde sua dimensão é maior do que eu havia concebido, foi extremamente importante para o 

meu fazer pedagógico. 

O Sorobã é um instrumento que serve de base de apoio para a realização de cálculos, 

oportuniza a orientação espacial, a mobilidade de localização das classes e das ordens, 

registrando os números sem que estes se desfaçam com facilidade. Devido a sua constituição 

estar correlacionada com o valor posicional do número, como um quadro de valor de lugar –

QVL –, torna-o um facilitador para que o aluno com deficiência visual se localize com mais 

facilidade e tenha o controle sobre o número registrado. 

Ao manuseá-lo, o instrumento ganha vida, porque o aluno operador emprega seu 

conhecimento, assim neste processo há grande possibilidade de desenvolver a atenção, faz-se 

uso de metacognição, principalmente em seu início de registros e operacionalização. Ao 

realizar as operações de acordo com as ordens posicionais, possibilitou condições da 

organização da estrutura mental. Ao realizá-las, independente da ordem que se processa, 

maior para menor ou vice-versa, se constatou que este instrumento é promotor e não 

limitador. 

Assim, podemos entender que o instrumento não oportunizará o conceito, pois este 

deve ser estabelecido nas relações que estão vinculadas diretamente com o Pré-Sorobã, 

momento este que viabiliza uma metodologia rica em dinâmicas para que se possa chegar a 

sua utilização. Pode ser observado que em via indireta este instrumento é um promotor de 

conceitos, decorrente da sua exigência da formação de conhecimentos prévios e também das 

suas particularidades que estão envolvidas para aquisição do conceito matemático específico. 
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É um processo muito complexo devido à subjetividade de cada um. Sem estes conhecimentos 

o aluno não consegue manipular o instrumento. 

É imprescindível observar que o processo de estruturação pertence à fase do         

Pré-Sorobã, que é onde o aluno quem age e realiza os procedimentos de acordo com sua 

lógica, desenvolvendo assim seu algoritmo, e não o instrumento. Assim essa fase é muito 

mais importante do que a técnica. 

Durante o período da alfabetização matemática, utilizando-o concomitantemente na 

construção do número, foi observado que há possibilidades de promover o potencial do aluno 

que realiza a contagem biunívoca ao realizar a inclusão hierárquica. Como exemplo, a soma 

do 4 mais 1 ao considerar a conta da parte superior 5 , e o 9 mais 1, que considerou a conta da 

parte inferior uma dezena. Neste processo é importante sua manipulação dentro do 

escalonamento de instrumentos, na aprendizagem de contagem, na construção do número, 

pois cada material remete a um significado. O Sorobã pode ser utilizado como instrumento 

avaliativo para verificar a habilidade e competência quanto à quantificação, caso o aluno 

encontre alguma dificuldade pode ser observado e também identificar qual obstáculo que 

esteja interferindo neste processo. 

Quanto ao lúdico, que está na própria ação com os objetos matemáticos, foram 

observados momentos de atividades desenvolvidas durante o seu manuseio. O primeiro 

momento foi uma atividade em que o aluno teve que detectar qual número estava registrado, 

em que denomino de troca-troca, pois o professor pensa em um determinado número e o 

registra e o aluno detecta qual foi ao ler no instrumento e vice-versa, é um momento muito 

descontraído. No segundo momento, quando Lucas estava terminando uma operação no 

sistema monetário de alguns produtos que havia escolhido, e ao realizar mentalmente 

passamos para o Sorobã, e foi neste processo em articular o seu pensar com a articulação dos 

dedos para registrar os números no Sorobã, que o questionei: 

 
P – Qual foi a diferença que você sentiu com relação ao fazer no Sorobã? 
L – Eu senti assim... Um pouco... Um pouco assim... Um pouco assim... Igual a um            
quebra- cabeça. 
(Extrato retirado da Nota de Campo da transcrição p. 611. Fita de vídeo N. 32, do dia 21/6/2007). 

 
Essa mudança de representação do sentido do instrumento realizada por Lucas 

reafirma o que disse Vigotski (2003, p. 133) que é o significado da mudança que ocorre no 

desenvolvimento do próprio brinquedo, decorrente da predominância de situações 

imaginárias para a predominância de regras. Além disso, essas mudanças emergem em 
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conseqüência do brinquedo, advindas das ações empregadas ao agir sobre ele, o que vem 

acarretar as transformações internas no decorrer do desenvolvimento. 

Nesse aspecto quanto ao brinquedo pode-se entender a maneira pela qual o sujeito vai 

apreendendo o Sorobã como sua ferramenta, chega um momento em que começa a tratar esse 

instrumento como um objeto que pode ser considerado um brinquedo. Pois as ações 

empregadas por ele compreendem como extensão do seu próprio corpo.   

Observei que este espaço do lúdico é pouco trabalhado, pois creio que ao proporcionar 

mais esse momento fará com que o sujeito possa vir a fazer uso próprio, como por exemplo, a 

criar jogos, bem como a se propor a realizar, isto é, a descobrir outras coisas. 

No dia 28/11/2007, encontrei um aluno, um dos grandes artistas da escola, que recita 

versos próprios, inventa piada, muito alegre e dinâmico. Conversamos sobre o mestrado, e 

falei que estava aprendendo muito e que queria trazer melhoria para o trabalho. Neste 

momento, muito criativo me declama um verso que havia feito para os professores da escola: 

 
Professor, você ensinando  
Aprende também 
Você ensinando  
Faz bem a alguém 
E vai semeando  
Nos alunos seus 
Um pouco de paz 
Um tanto de Deus. 
(REIS - Aluno do Programa de Reabilitação – Atendimento complementar) 

 

O trabalho coletivo entre eu e meus alunos me oportunizou o que Reis mencionou no 

seu verso: ensinando nós aprendemos também, e a responsabilidade de levar um pouco de paz 

e um tanto de Deus, levar a matemática de uma maneira mais prazerosa é vencer as 

dificuldades que ainda tenho, pois não tenho respostas para tudo; muitas vezes observo que 

nós, professores, queremos receitas prontas para desenvolver conceitos e para este primeiro 

momento principalmente é impossível, mediante ao respeito que devemos ter para com nossos 

alunos: a construção do conceito a eles pertencem. 

Portanto vejo que há situações que fogem de nossa compreensão o que faz com que 

cada um de nós (profissionais) sinta-se inseguro, mas devemos em momentos de conflitos 

aprender a tomar novos caminhos, através de estudos e também tomar conhecimentos de 

pesquisas realizadas. 

Observo que esta pesquisa sinalizou um novo começar do meu fazer pedagógico. 

Não é fácil deixar velhas concepções, mas as dificuldades que defrontei durante esses anos de 
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trabalho, mereciam encontrar uma saída. Porque continuar carregando-as ou mesmo       

ignorá-las?  

Creio que as dificuldades que encontrei abrangem a maioria de nós profissionais. 

Essa experiência com a educação matemática me possibilitou redimensionar a concepção 

quanto à matemática, onde ela deixou de ser apenas cálculo passando a ser uma ferramenta 

necessária presente em nosso dia a dia abrangendo desde a mais simples tarefa até as mais 

complexas. 

Com isso, percebi que se faz necessário um novo encontro de professores de Sorobã, 

para que se possa verificar o que ocorreu após o encontro de 2001. Devido à diversidade 

constatada buscando promover uma melhor organização do fazer pedagógico, oportunizando 

ao professor capacitado nesta área realizar troca de experiência, conhecimentos e assim 

utilizar melhor este instrumento para atender às necessidades dos alunos com deficiência 

visual sem limitá-lo, mas sim criar espaço para autonomia, senso crítico, ético que a 

matemática abrange além de realizar cálculos. 

Outro fator que observei, foi a necessidade do aumento da carga horária do 

atendimento para que se possa realizar com qualidade o processo de ensino-aprendizagem, 

principalmente na fase de alfabetização. 

Esta pesquisa permitiu reflexões quanto às possibilidades de alunos com deficiência 

visual serem construtores de seu conhecimento e de que o Sorobã não é tão rígido quanto ás 

técnicas até então desenvolvidas para seu manuseio. No entanto, acredito ser possível dar 

continuidade a esse processo de pesquisa, atingindo as quatro operações fundamentais. 

Uma questão que valorizei muito foi a articulação do corpo com o instrumento, por 

acreditar que esta seja o quesito mais importante no processo de ensino aprendizagem do 

aluno com deficiência visual. Assim ao identificar a construção do instrumento vinculada com 

o corpo, percebi que é uma referência essencial para o aluno com deficiência visual, e 

favorecendo seu desenvolvimento por encontrar neste aparelho a extensão de seu corpo. 

E, quanto ao aspecto de valorização de agilidade e rapidez na realização de cálculos, 

neste primeiro momento ele é desnecessário, pois o aluno ainda está se estruturando e ele 

adquirirá esta prática no decorrer de sua aprendizagem. 

Ao vivenciar esta experiência, quero continuar pesquisando essa temática no meu 

fazer pedagógico, continuar estudando, participando dos cursos da SBEM – UnB e também 

oportunizar aos meus colegas esses novos saberes, esse novo olhar referente aos conceitos 
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matemáticos e possibilitar aos alunos com deficiência visual uma aprendizagem matemática 

mais significativa, proporcionando-lhes autonomia ao utilizá-la como ferramenta nas suas 

tarefas cotidianas. 
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APÊNDICE A 
Termo de Esclarecimento e Livre Consentimento 

   

 

 

Eu, Ieda Maria da Silva Morais, professora deste atendimento de sorobã, estudante 

de pós-graduação – Mestrado em Educação na Universidade de Brasília – UnB, estou 

realizando uma pesquisa que tem por objetivo analisar e descrever o papel do sorobã e as suas 

implicações e possibilidades na aquisição de conceitos matemáticos dentro do atendimento de 

sorobã com alunos deficientes visuais. O interesse por essa pesquisa surgiu da necessidade em 

aprofundar meus estudos sobre o sorobã como recurso de cálculos matemáticos e sua 

utilização para o desenvolvimento de autonomia do aluno deficiente visual e também 

melhorar o atendimento. 

Mediante o exposto, gostaria de sua autorização para realizar a coleta de dados na 

sala de atendimento de sorobã, onde você, aluno (a) que já é responsável e ou de seu filho(a), 

freqüentam. Para a coleta de dados na sala de atendimento de sorobã, pretendo utilizar a 

técnica de observação participante, por conseguinte protocolos de atividades realizadas em 

sala, fotografar alguns atendimentos, gravação em áudio e vídeo, entrevistas formais e 

informais.  A utilização desses instrumentos é essencial, pois a comunicação é um processo 

muito dinâmico e variável. 

Informo ainda que, o uso posterior dessas imagens e momentos de expressão verbal 

será restrito ao estudo e divulgação científica e /ou formação de profissionais, tendo-se o 

cuidado ético de não revelar nomes. 

Desde já, agradeço sua colaboração e interesse pela referida proposta de pesquisa 

científica. 

 

 

_____________________________________________ 

Ieda Maria da Silva Morais (Professora – pesquisadora) 
(Mestranda em Educação Matemática pela Faculdade de Educação na Universidade de 

Brasília – UnB) 
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APÊNDICE B 
Autorização do Aluno 

   

 

 

Eu, ___________________________________________, aluno (a) declaro que fui 

esclarecido(a) quanto aos objetivos e procedimentos a serem realizados pela referida 

professora-pesquisadora. Aceito participar colaborando neste projeto de pesquisa, o qual se 

dará por meio da observação participante das atividades pedagógica desenvolvidas em sala de 

aula que, por sua vez, poderão ser gravadas em áudio e vídeo. Declaro estar ciente à respeito 

do uso exclusivo das imagens, das entrevistas e depoimentos para fins de estudo, eventuais 

publicações em revistas científicas e /ou formação de profissionais, mantendo o sigilo da 

identidade. 

 

 

___________________________ 

                                     

                                       Brasília, ____ de _________________ de 2007. 
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APÊNDICE C 
Comunicado e solicitação 

 
 

Tendo em vista a sua aceitação em participar da minha pesquisa que estou realizando 

para o curso de mestrado em Educação na Universidade de Brasília, no atendimento de 

Sorobã, e objetivando entender e intervir a favor da aprendizagem da construção do número e 

o processo operatório com uso do mesmo; eu, Ieda Maria da Silva Morais, venho por meio 

desta lhe comunicar a oportunização de um atendimento individual, fora do horário de seu 

atendimento (não sendo obrigatório).  

Trata-se de um atendimento complementar para que se possa observar e desenvolver 

as atividades com o intuito de coletar dados para minha pesquisa e proporcionando-lhe um 

tempo maior de estudo.  

Esse atendimento se realizará neste Estabelecimento de Ensino Especial no período de 

28/03/2007 a 06/07/2007, um dia da semana dentre quarta, quinta ou sexta-feira, de acordo 

com sua opção, com início previsto das 9 às 11 horas.   

 

(Observação: Poderá ocorrer mudança em alguns dias para atividades em grupo.) 

 

 

Eu, _____________________________________________aluno, do atendimento 

de sorobã, participante da pesquisa, ciente da proposta de atendimento oferecido no 

horário contrário no período de aula, aceito participar por livre e espontânea vontade 

deste atendimento no dia da semana _________________ . 

 

 

 

Brasília, ____de março de 2007. 

 

 

_____________________________ 
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APÊNDICE D 
Roteiro de Entrevistas para Alunos Novatos 

 
 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPG 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Prezado(a) Aluno(a), 

 

 Esta entrevista faz parte da pesquisa que estou realizando sobre o “Sorobã no 
processo de desenvolvimento das habilidades intelectuais matemáticas do aluno com 
deficiência visual”. Sua participação é extremamente valiosa para que esta pesquisa tenha 
êxito. 

 Assim, peço que responda às seguintes perguntas:  
 
I – Dados Pessoais 
 

1. Nome:  
2. Data de nascimento: 
3. Idade: 
4. Sexo: 
5. Estado civil: 
6. Trabalha? Se sim, o que faz? 
7. Estuda em outra instituição? Qual? 
8. A sua deficiência é congênita ou adquirida? 
9. Idade que ocorreu o problema? 
10. Ocorreu antes ou depois da alfabetização? Ou já tinha sido alfabetizada? 
11. Tem percepção de luz? 
12. Qual sua relação com a matemática? 
13. Ao escolher o atendimento de Sorobã, você já sabia que ele está diretamente 

relacionado com a matemática?  
14. Você já havia conhecido ou pelo menos escutado a respeito do Sorobã antes de entrar 

neste estabelecimento de ensino especial? Se você quiser comente a respeito. 
15. Quais são suas expectativas quanto ao Sorobã? 
16. Você acha que o Sorobã pode lhe ajudar ou atrapalhar na realização de cálculos? 
17. Ao manusear o Sorobã, qual a sua impressão? 
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APÊNDICE E 
Roteiro de Entrevistas para Alunos Veteranos 

 
 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPG 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Prezado(a) Aluno(a), 

 

 Esta entrevista faz parte da pesquisa que estou realizando sobre o “Sorobã no 
processo de desenvolvimento das habilidades intelectuais matemáticas do aluno com 
deficiência visual”. Sua participação é extremamente valiosa para que esta pesquisa tenha 
êxito. 

 Assim, peço que responda às seguintes perguntas:  
 

I – Dados Pessoais 

 

1. Nome:  
2. Data de nascimento: 
3. Idade: 
4. Sexo: 
5. Estado civil: 
6. Trabalha? Se sim o que faz? 
7. Estuda em outra instituição? Qual? 
8. A sua deficiência é congênita ou adquirida? 
9. Idade que ocorreu o problema? 
10. Ocorreu antes ou depois da alfabetização? 
11. Tem percepção de luz? 
12. Após ter desenvolvido algum conhecimento sobre o Sorobã, o que você mais  
     aprecia em manuseá-lo? E o que menos aprecia? Por quê? 
13. Você acha que o Sorobã ajuda nas suas necessidades? 
14. Em quais situações do seu cotidiano você utiliza o Sorobã?  
15. Quando você está manuseando o Sorobã, o que ele lhe proporciona? 
16. Você já utilizou o Sorobã na realização de alguma prova de concurso? Se a 

resposta for sim, explique se a utilização foi positiva ou negativa. 
17. Qual sua relação com a matemática antes de conhecer o Sorobã? 
18. Qual é a sua relação com a matemática depois de conhecer e a manusear o 

Sorobã? 
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APÊNDICE F 
Roteiro de Entrevista da Segunda Etapa  

Para os Alunos que manuseavam o Sorobã 
 

Nome: 
Sexo: 
Idade: 
Tempo de atendimento: 
Grau de instrução: 
Causa: 
   

A) Ao usar outros recursos didáticos como palitos, tampinhas e material dourado, o que você 
percebeu em relação ao Sorobã? Por quê? 
 

B) Você acredita que daria para ir direto para o Sorobã sem trabalhar com palitos, tampinhas 
e material dourado? 
 

C) Você acredita que para iniciar no Sorobã se faz necessário conhecer o número saber como 
ele é formado? 
 

D) Em suas atividades diárias você imagina mentalmente o Sorobã? Em que casos? 
 

E) Como o Sorobã influi na sua leitura de números? 
 

F) Como o Sorobã influi na sua escrita de números? 
 

G) Como você faz para confirmar seus resultados? 
 

H) Qual ação mais corriqueira que você realiza no sorobã e percebe como erro? 
 

I) Qual intervenção que você prefere que o professor realize quando você tem duvida 
durante um procedimento de cálculo? 
 

J) Qual é a maior dificuldade que você encontra na realização de um cálculo no sorobã? 
(leitura, escrita, deslocamentos/cálculos, deslocamentos de números) 
 

K) O que você tinha dificuldades e com o Sorobã passou a compreender melhor? 
 

L) Na sua opinião a realização de cálculos é mais viável no Sorobã ou no braille? Por quê? 
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APÊNDICE G 
Roteiro de Entrevista da Segunda Etapa 

Para o Aluno que só fez escrita e leitura (no Sorobã) de números de dois algarismos 
 

Nome: 
Sexo: 
Idade: 
Tempo de atendimento: 
Grau de instrução: 
Causa: 
   

A) Ao usar outros recursos didáticos como palitos, tampinhas e material dourado, o que você 
percebeu em relação ao Sorobã? Por quê? 

 
B) Você acredita que daria para ir direto para o Sorobã sem trabalhar com palitos, tampinhas 

e material dourado? 
 

C) Você acredita que para iniciar no Sorobã se faz necessário conhecer o número saber como 
ele é formado? 
 

D) Ao pensar em um número você imagina mentalmente o Sorobã? 
 

E) Como o Sorobã influi na sua escrita de números? 
 

F) Como o Sorobã influi na sua leitura de números? 
 

G) Em sua atividades diárias você tem utilizado o Sorobã?Em quais situações? 
 

H) Qual ação mais corriqueira que você realiza no Sorobã e percebe como erro na escrita de 
um número? 
 

I) Qual intervenção que você prefere que o professor realize quando você tem duvida 
durante procedimento de escrita de números? 
 

J) Você encontrou dificuldade em iniciar no sorobã? 
 

K) O que você tinha dificuldades e com o sorobã passou a compreender melhor? 
 

L) Na sua opinião a realização de escrita de números é mais viável no Sorobã ou na escrita? 
Por quê? 
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 APÊNDICE H 
Extratos  

 
Dados de acordo com as categorias das análises 

 
 

• QUANDO O SOROBÃ NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE VIÁVEL 
 

N. H1 Data 12/03/2007 Sujeito: Mateus Extrato do diário de 
campo, p. 35-39. 

 
Este dia foi o primeiro contato que tive com o aluno, para esta primeira aula planejei um jogo de 

dominó. A escolha do jogo de dominó foi por ser um jogo popular, prático e muito bem aceito pelas pessoas com 
deficiência visual, e também por considerar um dos jogos mais inclusivos. Ao propor ao aluno sobre o jogo, 
Mateus demonstrou de imediato interesse, justificando que gostaria de jogar, pois o ano passado houve 
campeonato e ele não participou porque não sabia jogar e como haveria novamente gostaria de aprender. 
Apresentei as pedras, ao começar o reconhecimento das pedras Mateus contava as bolinhas uma a uma com o 
dedo para falar as quantidades, às vezes tornava a recontar. Ao mexer as pedras para posteriormente os jogadores 
retirarem as pedras Mateus demonstrou que não sabia como fazê-lo. 

  Neste momento, pedi para que Mateus segurasse sobre minhas mãos para que percebesse o movimento. 
Ao separar as sete pedras que havia solicitado, Mateus foi tirando uma a uma e depois contava novamente 
separando-as para certificasse se a quantidade estava certa. Durante o jogo, precisei verificar as pedras de sua 
mão, pois Mateus não identificava com as que estavam à mesa. Neste momento o instigava a realizar 
comparação. E em várias outras situações Mateus apresentou dificuldade na leitura das pedras momentos estes 
que foram observados ao recontar, Mateus pulava a seqüência da quantidade. 

 
 

N. H2 Data 15/3/2007 Sujeito: Mateus Extrato do diário de 
campo, p. 44-47. 

 
Ao chegar para o atendimento estabelecemos um contato maior com algumas conversas informais sobre 

o jogo do dominó e neste momento o questionei se ele estava gostando de contar, e Mateus respondeu de uma 
maneira muito sentida Mal eu sei contar até dez. Para motivá-lo falei que deveria ir com calma e que ele 
aprenderia tudo o que ele quisesse. Percebi que Mateus estava ansioso para jogar e o mesmo colocou as pedras 
na mesa e só mexeu com um movimento circular. Neste momento expliquei segurando em suas mãos, que se faz 
necessário mudar o movimento empurrando pra dentro do circulo e para fora e alternando os movimentos. Em 
seguida, Mateus escolhe aleatoriamente as pedras e vai contando unitariamente. Começou a conhecer as pedras 
pelo nome como a sena. 

Mateus – Seis é sena? 
P – É. Pode sair com qualquer pedra não precisa ser sena, seis... Pode ser quina, cinco. 
Mateus – Por que é quina? 
P – Porque tem cinco. 
No transcorrer do jogo trabalhamos o conceito da igualdade com as quantidades existentes nas pedras, 

nas situações dos dobres e das pontas. Mateus nos primeiros momentos preocupava-se apenas com uma ponta e 
muitas vezes, dizia que não tinha a pedra por não observar a outra ponta do jogo. Esse trabalho foi realizado com 
mais calma esperando que Mateus verificasse e coordenasse estabelecendo relação com as duas pontas, para 
tanto Mateus necessitou verificar todas as pedras para um lado da ponta e depois novamente verificar as pedras 
com relação ao outro lado da ponta do jogo.  Durante o jogo, as situações de identificação foram às mesmas, isto 
é passando a vez, confundindo a quantidade entre cinco e seis.   
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N. H3 Data: 26/03/2007 Sujeito: Mateus 

Extrato da transcrição da 
fita de vídeo nº 1 e 2. 

Nota/Diário de campo, p. 
75-78. 

 
Neste atendimento foi continuação da aula anterior em conhecer as famílias. Colocávamos a base 

referencial da família na parte inferior e a ordem seqüencial de zero até seis na parte superior.  
Esse fato ocorreu porque Mateus havia escolhido uma pedra de dobre de quadra para colocá-la na 

família da sena. 
P – Por quê? Explica pra mim? Por que você achou que ela vai pertencer a família do seis? 
Mateus - Porque são quatro de um lado e quatro do outro são cinco... Né? 
P – É mesmo quatro de um lado e quatro do outro vai dar cinco?... Vamos fazer com os dedos. Mostra 

pra mim quatro dedos. 
Neste momento, Mateus expõe a palma da mão direita aberta virada para frente da professora-

pesquisadora. 
P – Agora mostra pra mim outros quatro dedos. 
Neste momento, Mateus expõe a palma da mão esquerda aberta virada para frente da                

professora-pesquisadora da mesma forma como fez com a direita. 
P – Conta pra mim quanto é que dão esses quatro dedos com mais quatro dedos. 
Neste momento, Mateus ficou parado por um instante e depois inclinou a mão e respondeu: 
Mateus – Seis. 
Nesta mesma atividade contamos as famílias. 
P – Então, são... Sete famílias com sete pedras cada uma. Então quantas pedras têm no jogo de 

dominó? 
Mateus – Ah! Era isso que eu estava tentando calcula. 
P – Ah! Então era isso que estava te atrapalhando? Como é que a gente pode fazer então?... Você está 

achando que são muitos números? 
Mateus – Ah! Assim no começo sim... Não dá pra calcula... Não tô bem assim... 
P – Hã? 
Mateus – Negócio de calcula não tô bem assim. 
P – Não tem problema, a gente vai chegando lá. 
Mateus – Contar as pedras, todas elas e depois separar elas. 
P – Vamos tentar? 
Mateus – Vamos. 
P – Vamos separar aqui as famílias que você já tinha contado. (Retirei os palitos). 
Neste momento, Mateus conta as sete pedras da família do seis. 
P – E depois? 
Neste momento, Mateus conta as seis pedras da família do cinco. 
Mateus – Então, sete com sete são oito. 
P – É mesmo! Então vamos contar... Aqui tem quanto? (Indicando a 1ª fileira). 
Mateus– Sete.  
P – E, depois, do sete? 
Mateus – Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze. 
P – Treze. 
Mateus – Treze pedras. 
P – Então, aqui tem sete... E aqui tem quanto? (Indiquei a 2ª fileira). 
Mateus – Sete também. 
P – Conta pra ver se tem sete também. 
Neste momento, Mateus conta a 2ª fileira. 
Mateus – Não tem aqui sete mesmo não. 
P – Ah! Então sete com seis deu quanto? 
Mateus – Sete com seis... Dez. 
P – Vamos contar? (Segurei em seu dedo). 
Neste momento, contamos juntos um a um dos palitos da 1 ª fileira. 
Mateus e P – Um, dois, três quatro, cinco, seis, sete. 
Em seguida, Mateus conta sozinho a 2ª fileira uma a uma com o dedo até  seis. 
P – Sete com seis não é isso? 



138 

 

 

Mateus – Hum Humm. 
P – Deu quanto? 
Mateus– Ah!... (Neste momento fica contando baixinho, mexe só com a boca)...  Vinte. 
P – Vamos contar? Nesta 1ª linha aqui você tem quantos? 
Mateus – Sete. 
P – Você tem certeza? 
Neste momento, Mateus contou uma a uma. 
Mateus – Sete. 
P – Isso. Agora nós vamos juntar essa daqui (Indiquei a 2ª linha). Nessa você contou até sete não foi? 
Mateus – HumHum. 
P – Depois do sete vem quem? 
Mateus – Oito (à medida que conta vai colando uma pedra), nove, dez, onze, doze, treze. 
P – Isso. Então aquela 1ª linha tinha sete e esta 2ª linha tinha seis... Então, sete mais seis, deu quanto? 
Mateus – Doze... Doze não... Esqueci. 
Neste momento, Mateus conta tudo. 
Mateus – Treze. 
P – Deu treze, não é isso. 
Mateus – Hum Hum 
P – Porque era sete mais seis. Como naquela linha só tinha seis... Estava faltando quanto pra fazer 

sete? 
Mateus – Um. 
P – Então, se a gente pegar uma pedra aqui e colocar, vai fazer quanto?... Então, a gente tinha 13 vai 

formar que número? 
Mateus – 14. 
P – Isto. Então, sete mais sete deu quanto? 
Neste momento, Mateus deu uma parada. Balbuciou (...). 
P – Vamos ver quanto deu... Olha... Vamos contar? 
P e Mateus – Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 
P – E nesta outra coluna têm quantas? 
Neste outro momento, Mateus conta outro monte separando uma a uma até sete. 
P – Então sete mais sete... Vai dar quanto? 
Neste momento, Mateus pára e balbucia: sete mais sete...  
Mateus – Eu sei... Eu acho que dá vinte. 
P – Então vamos contar... Então, conta... Você tem sete aqui e nós separamos o outro grupo de sete 

aqui não foi? 
Mateus – Hum 
P – Então conta pra gente. 
Neste momento, Mateus contou uma a uma na seqüencia até 14. 
P – Então deu quanto? 
Mateus – 14 (Um tom meio baixo e depois ficou parado). 
P – O que você pensou? Você acha que passou... O que foi? 
Mateus – Hum? 
P – O que... Que foi? Você acha que passou? 
Mateus – (Risos). Eu acho... Deu 14... Então... 
P – Sete mais Sete deu quanto? 
Mateus – 14. 
P – Muito Bem! Agora você me falou assim um... 14 em dúvida, ainda não tem convicção não? 
Mateus – (Risos). Eu não... Eu não tenho certeza não. 
P – Não, por quê? 
Mateus – Ah! Porque eu estava calculando aqui e não estava dando certo. Fiquei meio em dúvida 

nisso. 
P – Então, olha bem! Você contou um grupo de sete e... Dá outra mão (coloquei-a sobre o outro grupo), 

e esse grupo dessa outra mão aqui tem quanto? 
Mateus – Sete. 
P – Sete mais sete deu quanto? 
Mateus – 14. 
P – Por que deu 14? 
M ateus– (Risos).  
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P – O que você fez para chegar a esse resultado? 
Mateus – É que aqui na outra só tinha seis, ai a senhora colocou mais um. 
P – Hum. 
Mateus – Então fechou a sete. 
P – Isso. Fechou as sete. Aí agora tem sete com sete, não foi? Você contou e separou os grupos não 

foi? 
Mateus – Hum. 
P – Como é que você chegou a conclusão que deu 14? 
Mateus – (Risos)... Essa eu chutei! 
P – Ah! Você chutou? Então vamos tentar antes de você sair (havia batido o sinal). Como é que nós 

vamos chegar a conclusão que deu 14? O que você fez pra dar 14? 
Mateus – Não consigo não. 
 

N. H4 Data: 29/3/2007 Sujeito: Mateus 

Extrato da transcrição da 
fita de vídeo nº 3 e 4. 

Nota/Diário de campo, 
p.109-111. 

 
Neste atendimento, continuamos com a contagem das famílias, iniciando com a família do zero. Ao 

formar a família contamos as pedras em seguida, nomeamos os dedos, exploramos os dedos fazendo par com a 
outra mão, somamos os dedos das duas mão, depois contamos nos dedos, neste processo encostei minha mão 
com os dedos fechados próxima a de Mateus, ao contar o um esticávamos os dedos. Até chegar no sete. Ao 
realizar esta ação Mateus foi procedendo da mesma forma esticando os dedos. 

Em seguida fizemos a correspondência de um dedo para cada pedra, em seguida fizemos a contagem 
com palitos e em seguida fizemos a correspondência de um palito para cada pedra. 

Em outro momento formamos a família do um, para iniciá-lo necessitou tirar da família do zero. Para 
verificar a quantidade de pedras da família do um contou uma a uma das pedras. Depois solicitei para que 
Mateus formasse nos dedos. Ao formar perguntei do que ele precisou para formar e Mateus respondeu: 

Mateus – Uma mão com cinco dedos e mais dois da outra. 
Em seguida utilizamos os palitos, juntamos os palitos da 1ª família com os da 2ª família. Quando havia 

contado sete o questionei que número vem depois, neste momento, Mateus respondeu oito. Ao chegar a contar 
dez palitos o questionei se era a mesma quantidade dos dedos das mãos. 

Em seguida correlacionamos um a um com os dedos das mãos e depois fizemos um grupo de dez . 
Neste momento, comentei sobre a história do criador de ovelhas, ao passar a 10ª ovelha ele jogava um montinho 
contendo dez para trás. E continuamos com os quatro soltos até formar 14. Depois, formamos a família do dois, 
ao ter que retirar uma pedra da família do zero o questionei: 

P – Está aumentando ou está diminuindo? 
Mateus – Diminuindo. 
Ao contar as sete pedras da família, em seguida contou nos dedos, e depois nos palitos. Ao separar os 

sete palitos, Mateus adicionou com os 14 já existentes. 
Neste momento, propus que adicionasse com os quatro soltos, Mateus foi colocando um a um. Ao notar 

que Mateus havia juntando dez palitos chamei a sua atenção: 
P – Nossa! Outro monte de dez! Você vai juntar esse com o grupo de dez de novo?... Você fez dez!... 

Quantos dedos do pé você tem? 
Mateus – Acho que 5 em cada pé. 
P – Vamos ver?... Tira o sapato. 
Neste momento, Mateus ameaçou, mas não tirou. 
Mateus – Eu já contei. 
P – Tem dez nos pés?... Quantos palitos? 
Mateus – Tem dez. 
P – Vamos fazer um monte? (Neste momento, entreguei a liga)... Então sete mais três deu um monte de 

dez e um solto, que número é esse? 
Mateus – Onze. 
P – Então onze... sete mais quatro  deu onze... Agora vamos juntar esse com aquele outro montinho... 

Então, agora você tem dois montinhos... Quantos têm nesse montinho aqui (neste momento, Mateus estava 
segurando o 1 ° monte). 

Mateus – Dez. 
P – E nesse? (segurando o 2° monte) 
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Mateus – Dez. 
P – Então dez mais dez? 
Mateus – Vinte. 
P – Mais um solto? 
Mateus – Vinte e um. 
P – Gostou? Como você avalia nossa aula de hoje? 
Mateus – Tá bem melhor de quando comecei... Agora tá indo. 
 

N. H5 Data 30/03/2007 Sujeito: Mateus 

Extrato da transcrição da 
fita de vídeo nº 4 e 5. 

Nota/Diário de campo, 
p.117-124. 

 
 
Neste atendimento continuamos a aula com o dominó, realizamos uma revisão de reconhecimento das 

pedras. Em seguida separamos por famílias iniciando pela família do zero, em seguida contamos dedos e 
depois nos palitos. Depois fomos para a família do um, e procedemos da mesma maneira.  

P – Quantos palitos há na 1ª família? 
Mateus – Sete. 
P – E quantos palitos há na 2ª família? 
Mateus – Sete. 
Em seguida, propus para Mateus que juntasse os palitos. Neste momento, Mateus conta as sete pedras e 

em seguida deu prosseguimento até o quatorze. O elogiei quando chegou no 14. E o questionei: 
P – Quando chega no...  Dez, o que a gente tem que fazer? 
Neste momento, Mateus ficou um instante parado balbuciou 
Mateus – Tirar (....) 
Insisti. 
P – Fazer o quê?  O que nós vamos fazer? ... O que fizemos ontem? 
Mateus – Fazê só um monte de dez. 
Neste momento, Mateus começou a separar um em um até o dez. Ao terminar de colocar a liga nos 

palitos Mateus comenta: 
Mateus – Nos dedos dos pés tem dez também. 
P – Ah! É!! Ia te perguntar sobre isso... O que você fez ontem lá em casa? 

Meio sem jeito respondeu: 
Mateus – Eu contei primeiro um e contei cinco de um pé e cinco do outro. 
P – Ah! Fiquei muito feliz! Você contou na hora que chegou em casa ou foi em que hora? 
Mateus – Foi na hora de tomar banho... Tomando. 
P – Você já tinha contado os dedos do pé antes ou não? 
Mateus – Não. 
 

 
 
 

• QUANDO O ALUNO DOMINA PARCIALMENTE O SOROBÃ 
 

Estratégia para a simplificação – estabelecimento de relações de conhecimentos prévios. 

N. H6 Data: 29/3/2007 Sujeito: Lucas 

Extrato de transcrição da 
fita de vídeo nº 2 e 3. 

Nota/Diário de campo p. 
83-91. 

 
Esta atividade sucedeu-se das aulas anteriores, em decorrência das atividades desenvolvidas no processo 

de registros (escrita e leitura) de números no sorobã. Neste processo, aproveitei também o conhecimento prévio 
de Lucas, que demonstrou ter conhecimento da construção do número, através de suas falas e durante a 
realização dos registros de alguns números solicitados no sorobã, já que desenvolvera esse conceito por ter 
freqüentado até a terceira série do ensino fundamental, e também por ter enxergado, o que o possibilitou 
vivenciar através das diferentes maneiras apresentadas dentro contexto social, como: placas, nos folhetos e entre 
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outros. Ao constatar essa idéia, procurei utilizar durante as atividades através dos registros aleatórios de 
números, e Lucas não apresentou nenhum problema. 

Ao término da aula do dia 28/3/2007, ao registrar o 1.000, ele registrou como ele enxergava quando era 
vidente, depois passamos a registrar dez mil, cem mil e 1 milhão, explicando ainda as ordens e classes que 
formam no sorobã. 

E após Lucas ter se retirado, surgiu uma inquietação quanto a este respeito “Será que Lucas sabe como é 
formado o dez, o mil, a história da construção de como esses números são formados?”,  pois já tive alunos 
anteriormente que não sabiam. Assim, o planejamento realizado para esta aula centrou-se no objetivo de 
desenvolver esta problemática. De início, realizamos uma revisão da escrita dos números dez, cem, mil... até o 
milhão. Neste momento, comentei com ele a respeito da minha observação da aula anterior e perguntei: 

P – Você sabe como é formado o dez? 
Lucas – Dez milhões? 
P – Não o dez... Só o dez... Como ele é formado? 
Neste momento, Lucas registra na 1ª classe. Encostando uma conta na ordem da dezena. Ao observar a 

ação feita, o questionei: 
P – Isso, mas, me fala uma coisa... Ele é formado do quê? Qual é a história para formar o dez? 
Lucas – Por causa do zero aqui. 
P – Por causa do zero aqui? Então vamos lá... 
Nesse momento, peguei palitos. E comentei que iríamos ver a história do... dez, cem e mil. Lembrei 

ainda do registro que havia realizado, e comentei que ele soube representar muito bem até os dez mil.  
P – Agora você vai aprender por que ele se transformou em dez, cem... Tá? 
Lucas – Não é por causa da dezena não, professora? 
P – É por causa da dezena, mas, existe um segredinho antes. 
Neste momento, ao entrega-lhe os palitos para realizarmos a atividade apresentei-lhe outra opção: os 

dedos. Mas, nem esperou e perguntou: 
Lucas – Eles são dez unidades? 
P – São dez unidades, mas para ele formar dez unidades nós passamos por onde? 
Lucas – Pelo um e o zero. 
P – Só pelo um e o zero? Então vamos lá... Você quer contar nos dedos ou nos palitos? 
Lucas – Os dedos. 
Neste momento, Lucas começa a contar em voz baixa... Um... Dois... Três... Até o dez. Ao chegar dez 

inferi: 
P – Muito bem! Olha bem, (neste momento dobrei o dedo polegar de Lucas e segurei, ficando apenas 

nove dedos levantados)... Você tinha quanto aqui? 
Lucas – Nove. 
P – Mais quem? (Movimentando o dedo polegar). 
Lucas – Um. 
P – Então nove mais (ao dar ênfase nesta palavra) um... Dez. Então ele é formado de nove mais um. 

Nove mais um dez... Ai, quando ele fez dez... Aí, ele formou uma dezena. 
Lucas – Uma dezena. 
P – Então vamos escrever aqui no Sorobã de um até o quatro. 
Neste momento, Lucas foi encostando uma a uma das contas à régua até formar o quatro (e eu fiquei 

nomeando cada uma, para que pudesse acompanhar o raciocínio do aluno, já que percebi que o mesmo estava 
realizando mentalmente). 

P – Agora, já registramos o quatro, dá pra registrar o cinco direto aqui? 
Lucas – No Sorobã? 
P – É. 
Lucas – Não. 
P – Vai precisar do quê? 
Lucas – De um. 
P – Então quatro mais um? 
Lucas – Quatro mais um... Cinco. 
P – Ai escrevo o cinco e apago os quatro... Não é isso? 
Lucas – Isso. (Após ter realizado a ação). 
P – Por que formamos o cinco aqui no Sorobã? ... Foi por causa do...  Quatro mais um? Isso? 
Lucas – Isso. 
P – Agora, apaga aí... Vamos escrever agora, o dez... Quer dizer, o nove... Vamos começar a escrever 

pelo o seis... Para escrever o seis vai precisar do quê?  
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Lucas – Do cinco. 
P – E de que mais? 
Lucas – Do um. 
P – Isso... (Neste momento, Lucas registrou o seis encostando uma conta na parte superior e uma na 

parte inferior)... Pode apagar... O sete. 
Lucas – Cinco e do...  Dois. 
P – Isso... Pode apagar... E o oito? 
Lucas – Cinco e do três. 
P – Isso... Muito bem!... Pode apagar... E o nove? 
Lucas – Nove... Do cinco e de quatro. 
P – Isso. Muito bem! Agora, deixa o... Nove aí. Agora, nós vamos somar mais um aí...  Dá? 
Lucas – Pra formar o dez? 
P – Isso. Aqui dá pra registrar o dez? 
Lucas – Não. 
P – Então, nove mais um vai dar quanto? 
Lucas – Vai dar dez. 
P – Então a gente vai apagar... Quer dizer os nove estão incluídos e vai registrar os dez aonde? 
Lucas – Na dezena. 
P – Muito bem! É, isso que formou uma dezena... Agora escreva 99, aí pra mim... 
Neste momento, Lucas registra o número 99  
P – Muito bem! Agora se eu pegasse... E fosse colocar mais um aqui (neste momento, coloquei o meu 

dedo indicador sobre a ordem da unidade). 
Lucas – Colocar mais um? 
P – Aqui... Junto com esse nove das unidades. 
Lucas – Ia ficar cem. 
P – Só esse nove aqui (segurei o dedo de Lucas na ordem da unidade). 
Neste momento, observei que necessitava do material dourado e enquanto fui buscar na outra sala Lucas 

tentou mexer no Sorobã. 
P – Isso mesmo. Naquela hora em que você falou 99 mais um... Não é isso... Deu cem. 
Lucas – Deu cem. 
P – Você já trabalhou com o material dourado? 
Lucas – Dourado? Não. 
Neste momento, apresentei o material e Lucas segurou cada peça e depois o explorou. Em seguida, 

coloquei meu caderno representando a ordem das dezenas e a tampa da caixa, que representava a ordem das 
unidades, depois, pedi para que Lucas colocasse nove unidades (na tampa). E Lucas colocou. 

P – Quando formou dez, não vai poder ficar aqui... Não é isso? 
Lucas – Hum... Hum. 
P – Então nós vamos fazer a base da troca... Você vai pegar seus dez soltos e depois vai trocar por uma 

barra. 
Lucas – Uma dezena. 
P – Isso... E agora você ficou com quantas dezenas... Barras? 
Neste momento, Lucas conta até dez. 
P – Você pode ficar com as dez barras? 
Lucas – Não.  
P – O que você vai ter que fazer? 
Lucas – Trocar. 
P – Então você vai trocar por essa placa? 
Lucas – Que tem cem. 
P – Isso. Que vale uma centena. Então dez dezenas valem uma centena que valem cem unidades. 
Neste momento, Lucas passou a mão na placa como estivesse estudando-a. 
Em seguida, fizemos com 999, com o material dourado, realizando o mesmo procedimento. Depois 

fomos para o Sorobã, onde já se encontrava o 99 registrado. Neste momento Lucas conferiu o número registrado. 
P – Agora se eu colocar mais um cubinho na ordem da unidade onde está o nove registrado, o que vai 

acontecer? 
Lucas – Mais um cubinho... Nove... Dez. 
P – Ai o que você vai fazer? 
Lucas – Apagar... E vou levar um pra cá. 
P – Isso. Mas, esse um vale quanto? 
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Lucas – Uma dezena... Agora, 10 mais 90... Igual a 100.  
 Neste momento, Lucas apagou e registrou uma conta na ordem das centenas e falou: 
Lucas – Cem. 
Depois, registramos 999 no Sorobã e Lucas fez o mesmo processo de deslocamento anterior. 
Lucas – Coloca aqui... Apaga... Coloca um aqui... Apaga e escrevo um aqui (neste processo Lucas, 

acrescentou um na ordem das unidades, calculou mentalmente, em seguida apagou, e depois, acrescentou um, na 
ordem das dezenas, calculou mentalmente. E em seguida, apagou e por fim registrou uma conta na ordem das 
centenas). Em seguida, deslizou o dedo para ler. 

Lucas – Um e três zeros. 
P – Era igual você via em tinta? 
Lucas – Era. 
Neste momento, Lucas ficou passando o dedo para ler. 
Em seguida, representamos 9.999, no Sorobã. E coloquei mais uma unidade na ordem das unidades. 
Neste momento, Lucas realizou os deslocamentos das passagens da ordem das unidades para a dezena, 

depois, das dezenas para centena, e das centenas para unidade de milhar, durante este percurso Lucas foi 
afastando as contas até a dezena de milhar, que por fim registrou uma conta na parte inferior. 

Lucas – Então aqui deu dez mil. 
P – É... Você sabia que era esse movimento todo que se realizava para formar um número? 
Lucas – Não. E o 1 milhão , coloco 999 mil aqui professora? 
P – É. Mas, e mais 999 unidades na 1ª classe.  
Neste momento, Lucas acabou de registrar as 999 unidades, na 1ª classe e realizou o mesmo processo, 

de adicionar depois afastar, só que desta vez foi afastando bem rápido até 1 milhão. Depois ficou deslizando o 
dedo ID como quem estava refletindo.  

 
 

Quando o aluno está entre o erro e o acerto 

N. H7 Data: 6/8/2007 Sujeito: Tiago 

Extrato de transcrição da 
fita de vídeo nº 43. 

Nota/Diário de Campo p. 
647-659. 

    
O problema foi ditado, pois Tiago não domina a leitura no sistema Braille. 
P – Carlos e Roberto participaram de uma competição. O desafio era colocar o maior número possível 

de fichas na caixa. Carlos conseguiu colocar 315 e Roberto 98. Quem colocou o maior número de fichas? 
Tiago – Roberto. 
Para iniciar, utilizamos o Sorobã adaptado com dez contas. Mas, durante o seu manuseio, este 

instrumento apresentou dificuldade em manuseá-lo, pois estava duro. Tiago registra 315 na 1ª classe, e o 98 na 7ª 
classe. 

P – Carlos conseguiu colocar 315 e Roberto 98. Quem colocou mais? 
Tiago – Carlos. 
P – Então, foi ele que conseguiu colocar o maior número de fichas possíveis? 
Tiago – Hum. Hum. 
P – Agora, eu queria saber quantas fichas Carlos tem a mais que Roberto? 
Neste momento, Tiago parou com os dedos: polegar e indicador, sobre as contas registradas na 1ª 

classe. 
 Tiago – Se ele colocou 315, ele tem 315. 
P – Quanto? 
Tiago – 15. 
P – 15 fichas a mais, só? Se... É... 315. 
Tiago – Ele tem 115 a mais. 
Neste momento, Tiago respondeu, mas não mexeu no Sorobã, realizou um cálculo mental. 
P – Como é que você está chegando a esse cálculo? 
Tiago – Ah! Eu tô é chutando (risos). 
P – Você está chutando, mas você está processando um cálculo, não tá? 
Neste momento, Tiago confirma movimentando a cabeça. 
P – Como é que você... Você está aproximando?... Fazendo por aproximação? 
Tiago – É. 
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P – E se fosse dinheiro, você perderia não?... 315 reais em vez de fichas, tá! 315 reais e 98 reais.  
Quantos reais, você tem a mais?... Por exemplo, ao invés de Carlos lá, era você. 

Tiago – 200.  
P – 200. Como é que você fez esse cálculo? 
Neste momento, Tiago desliza o ID sobre a ordem da centena, onde está registrado o três. E depois 

desliza o dedo sobre as demais ordens. 
Tiago – Ah! Se ele tem 98 e outro tem 315. 
P – Tá, 98 com 315. 
Tiago – Então ele tem 215 a mais. 
Neste momento, Tiago deslizou novamente o ID para ler. 
P – Tem 215 a mais. Como é que você fez isso? 
Tiago – Ah! 
P – Você pegou e fez o quê? Você lembra o que você falou na última aula. É isso que eu quero 

trabalhar com você, pra poder trabalhar no Sorobã e é justamente isso aí que tá... Você está falando que é 215, 
e você está perdendo dinheiro... Você gosta de perder dinheiro? 

Tiago – Mas, perdendo dinheiro por quê? 
P – Veja bem! O que você fez aí para dar 215? Primeira coisa o que você fez? 
Tiago – Se ele tem 100. 
P – Ah! Então, você pegou arredondou o... 98 para 100, não foi? 
Neste momento, Tiago confirmou movimentando a cabeça. 
P – 98 para 100 precisa de quantos para chegar no 100? 
Neste momento, Tiago dá uma paradinha, percebi que balbuciou algo, pois mexeu o lábio. Compreendi 

como contagem recitativa. 
Tiago – Preciso de dois. 
P – De dois, não é isso? Se você colocou dois, não acrescentou dois? 
Neste momento, Tiago confirmou mexendo com a cabeça. 
P – O que você vai fazer com esses dois, depois? 
Tiago – Mas, eu coloquei dois. 
P – Você colocou dois, mas, você colocou o dois aonde? 
Tiago – No, 100. 
P – Ah! Então, vamos ver aqui... Você colocou o dois no 100, não foi? 
Neste momento, Tiago confirmou mexendo com a cabeça. 
Passamos para o material dourado, juntamente com o tapete.  Para esta atividade coloquei dois. Depois 

solicitei que Tiago colocasse 98 no segundo tapete. 
Neste momento, procurei realizar ação que Tiago fez mentalmente. Ao adicionar dois na unidade, Tiago 

transformou em 100, realizou todos os deslocamentos. 
P – Então, tá! Porque você já tem 100 e depois você tirou, não foi isso que você fez? 
Tiago – Foi. 
P – Eu entendi desta forma... Aí você tirou 100. Só que pra você transformar aqui em 100 (segurei o 

dedo de Tiago sobre a placa)... Você acrescentou quanto aqui? (Indicando a ordem da unidade no tapete). 
Tiago – Dois. 
 P – Dois. Então, como você colocou dois a mais, então esses dois a mais você vai colocar aonde? 
Tiago – Dois a mais? 
P – É, se você arredondou, dois, para chegar no 100, você não colocou mais dois? 
Neste momento, Tiago fica parado. 
P – Olha bem! Você está perdendo dinheiro, hein! Você pegou e arredondou 98, para 100, não foi? 
Tiago – Hum. Hum. 
P – Você colocou. Você está ali esperando esses dois reais a mais. Você colocou, mas você não tem ele. 

Aí você tirou 100 de 300. Ficou quanto aí? 
Tiago – 200. 
P – 200 e quanto? 
Tiago – 215. 
P – Isso, e aqueles dois reais a mais que você colocou lá? 
Tiago – Ficou no 100. 
P – Ficou no 100, mas você tem ele? 
Tiago – Não. 
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P – Então você vai devolver! Você está perdendo dinheiro! Se você coloca a mais. E não o coloca aí, 
não adianta. Você arredondou e colocou a mais então o que você vai ter que fazer? Se você for sempre  assim 
no negócio, você vai perder dinheiro. Você arredondou e depois não pega de volta? 

Neste momento, Tiago coloca duas unidades na ordem da unidade. 
P – Que coisa hein! Você entendeu o por quê?  
Tiago – Pegar o troco. 
P – É! Deu quanto? 315 menos 98. Deu quanto? 
Tiago – 315? 
P – É, não foi 315, nós tiramos 98. Deu quanto? 
Neste momento, observei que Tiago sentiu dificuldade quando falei menos. Apresentou o mesmo 

comportamento da aula anterior. 
Tiago – 215. 
P – Deu mesmo 215? 
Neste momento, Tiago contou as unidades.  
Tiago – 217. 
P – Vamos fazer de outra forma, nós fizemos igual como você pensou, não foi? 
Neste momento, Tiago confirma mexendo com a cabeça. 
Em seguida, recoloquei os 315 novamente sobre o tapete. 
P – Tem 315 aqui (colocando a sua mão sobre o material)... Tira 98 daquela forma como a gente faz. 
Neste momento, Tiago parou. 
Tiago – 98? 
P – Isso. Desta quantia. 
Tiago – Mas, aqui não tem como. 
P – Não! Por quê? 
Tiago – Porque, essas barras aqui é... De 100. 
P – Sim, aí você vai fazer o quê? Quando não dá o que a gente faz? 
Neste momento, Tiago ri. 
Tiago – Só se troca, né? 
Neste momento, Tiago troca a placa por dez dezenas. 
P – Então, você tem quantas dezenas agora? 
Tiago – Dez. 
P – E você vai fazer o que agora? 
Tiago – Tirar 98. 
P – É. Você tem 10 na mão, mas tem mais alguma aí ou não? (Referi para com a dezena da mesa). 
Neste momento, Tiago tira uma dezena da mão e coloca na ordem da dezena.  
P – Quantas dezenas você tem? O que você colocou aqui? Eu não entendi. 
Tiago – Ah! Eu tirei um . Eu separei um. Pra ficar 90 (estava considerando as nove dezenas de sua 

mão). 
P – Hum! E dá para tirar oito de lá agora? 
Tiago – Não. Tem que trocar 10 por 1 (rindo). (Momento em que o aluno assimilou e lembrou-se do 

processo). 
Neste momento, Tiago entregou uma barra que retirou da ordem da dezena. Ao receber as dez unidades, 

Tiago as conta. Depois, percebi que ficou indeciso ao movimentar a mão. 
P – E então e essas aí?...  Você tirou o que daí?... Você já tirou oito? 
Neste momento, Tiago conta oito unidades e segura duas. 
P – E essas duas na sua mão, o que você vai fazer? Você vai por aonde? 
Neste momento, Tiago colocou na ordem da unidade. 
P – Isso. Ficou quanto? 
Tiago – 217. 
P – Está vendo? Você estava ou não estava perdendo dinheiro, quando você arredondou? Prestou 

atenção agora? 
Tiago – Mais ou menos. 
P – Viu como aqueles dois, faziam diferença? Percebeu? 
Tiago – Se eu tirasse os dois, ia ficar só 215? 
P – Isso. Você estaria perdendo quantos reais? 
Tiago – Dois reais. 
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Depois, passamos para o Sorobã com dez contas e Tiago, apenas registrou o resultado. Em seguida, 
realizamos a operação no Sorobã. Neste momento, ditei a operação com a palavra menos, para observar a reação 
de Tiago, pois em outro momento, Tiago apresentou dificuldade, mas, não consegui com que Tiago explicasse. 

P – Tira ai... 315menos 98. 315. Você vai registrar aonde?  
Tiago – Na 7ª classe. 
P – A gente sempre registra aonde? Ah! Você vai levar depois na primeira? 
Tiago – Vô. 
P – Porque sempre a gente faz assim a subtração escreve na sétima e... 
Tiago – Na quinta. 
P – O...  98 na quinta... E o...  315 na primeira classe. 
Neste momento, Tiago registra 315 na 7ª classe e o...  98, na 1ª classe. 
P – O que é isso que você está registrando. (Ao observar que Tiago registrou 98 na 1ª classe). 
Tiago – Hum! 315 (E me mostrou na 7ª classe). 
P – Menos 98? 
Tiago – Menos 98? 
P – Isso cadê o menos? (Referindo-se ao, 98) 
Tiago – Então eu tenho... Quer dizer, que tenho que tirar é menos... Eu tenho que tirar? 

    P – Foi... 315 menos 98... Você não estava tirando àquela hora (referindo ao material dourado). 
Tiago – Então eu tenho que tirar noventa e oito fora? 
P – Mas, você vai tirar 98 de 315. 

   Neste momento, Tiago passa o dedo sobre as contas e mexeu na 7ª classe e registrou o 98, no lugar de 
315. 

Tiago – Ah! Noventa e oito. 
    P – Tá. Você pôs o...  98 aqui, não foi?  Então é isso que você não está conseguindo fazer você inverteu 

a posição aqui, por isso, você está confundindo. Sempre a gente coloca o...  315 na 7ª e 1ª classes e o... 98, na 
5ª classe... O 315... Era melhor ter ficado na 1ª classe. 

Neste momento, Tiago registrou 315 na 1ª classe. 
P – Isso. Que número você fez lá na 7ª classe? 
Neste momento, Tiago leu o que havia escrito. 
Tiago – 298. (Tiago não deslizou o dedo direito na régua para terminar de ler o numeral da 7ª classe) 
P – Não. Que número você registrou aí? 
Neste momento, Tiago apaga o algarismo da ordem da centena, e encosta três contas nesta mesma 

ordem. 
P – 315 menos 98. Como é que nós vamos fazer isso aí?   
Neste momento, Tiago coloca o dedo ID na centena da 1ª classe e o dedo IE na dezena da 5ª classe. 
Tiago – Não estou entendendo esse menos seu não. 
P – Ah! Então, tá! 
Tiago – Tem que tirar esse noventa e oito fora ou... (meio irritado). 
P – Isso tem que tirar esse 98 fora... Esse tirar o 98... Fora é o menos... Você está tirando... Está 

ficando com mais ou está ficando com menos? 
Tiago – Menos (mais calmo). 
P – Então, nós estamos falando a mesma coisa, só que você não está entendendo... Mas, nós estamos 

falando a mesma coisa. Quando você tira fora... Você não fala assim “tiro fora”... Você fica com mais ou com 
menos? 

Tiago – Com menos 
P – Então, 315 menos 98 dá? 
Tiago – 215 aqui. 
P – Hã?!! Então 315 menos 98 vai dar, 215 aqui? 
Tiago – Ah ! É? 
P – É?...Não! Tira então 98 de 315? 
Neste momento, Tiago remove uma conta da ordem da centena. 
Tiago – 215. 
P – Só? 
Neste momento, Tiago coloca duas contas na ordem da unidade. 
Tiago – 217. 
P – 217. (Ao confirmar, Tiago riu e sentou mais ereto)... Então, cuidado. Então, quando a gente fala 

menos, você não entende... Viu como você está soltando a voz agora... E está falando... Ficou melhor para que 
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eu possa te entender e para que a gente possa desenvolver... Então você não fala menos, você fala tira fora. 
Então tira fora pra você é diminuir? 

Tiago – É.  
 
 

Quanto aos primeiros contatos no sorobã 

N. H8 Data: 10/5/2007 Sujeito: Mateus 

Extrato de transcrição da 
fita de vídeo nº 21. 

Nota/Diário de Campo, p. 
510-519. 

 
Após ter realizado em encontros anteriores algumas escritas de número em outros tipos de materiais, 

como dedos, palito, pedras e ábaco adaptado com dez contas diferenciadas. Neste processo o aluno Mateus 
chegou a desenvolver até o 39. Ao observar o aluno, surgiram algumas inquietações: Será que a sua utilização 
concomitantemente com os demais recursos durante a aquisição de conhecimento na construção do número 
apresentaria resultados satisfatórios? 

Como o momento era de pesquisa achei que era uma ótima oportunidade para observar. Assim, iniciei 
o Sorobã com mais uma alternativa de instrumento de contagem, e apresentei o instrumento, explorando todas as 
suas características físicas quanto a sua constituição, forma, componentes (eixo, contas, régua de separação, 
borracha, pontos em relevo), a sua história e deixei que Mateus explorasse e contasse a quantidade de eixos. Em 
seguida, expliquei como se registrava a medida que solicitava para que encostasse à régua. Depois fui utilizando 
os dedos, como recurso e alertando-o que tudo o que encostava estaria escrito. Apresentei a parte inferior e 
superior. Correlacionei com os dedos para poder representar as quantidades a serem registradas no Sorobã. Ao 
representar o número registrado, sempre apagávamos para reescrever outro. Ao chegar cinco, solicitei que 
Mateus montasse quatro dedos novamente. Assim, neste momento, Mateus fechou a mão, e depois foi esticando 
uma a um, deixando o dedo polegar dobrado.  

P – Agora se eu quisesse mais um dedo. Quantos ficaram? 
Neste momento Mateus, abre o dedo polegar. 
Mateus – Cinco. 
P – Isso. Aqui (indicando a parte inferior) só tem quatro, não é isso? 
Mateus – Ram... Ram. 
P – Se eu quisesse colocar mais um, eu teria que pegar aonde? 
Mateus – Teria que pegar mais uma conta. 
P – Isso da parte superior aqui ó... (Neste momento segurei no dedo de Mateus)... Neste mesmo 

eixo... Vamos pegar esse cinco... Puxa esta conta, e encosta... Só ela vale cinco.  
Em seguida, correlacionei com os dedos novamente.  
P – Forma pra mim aí nos dedos seis. 
Neste momento, Mateus fechou uma mão e depois foi esticando um a um dos dedos e depois esticou 

um dedo da outra mão e fechou os outros dados da outra mão. 
P – Precisou de quanto? 
Mateus – Cinco de uma mão e um da outra. 
P – Isso. Cinco de uma mão e um da outra. Então olha aqui (segurando o dedo de Mateus) só aqui ela 

vale cinco, se eu colocar uma conta número cinco e puxar uma conta da parte inferior... 
Neste momento, pedi para que Mateus encostasse uma conta da parte inferior à régua. 
P – Puxa 1 conta da parte inferior e traz pra cá (indicando com o dedo) formou que número? 
Mateus – Seis. 
P – Isso. Passa o dedo pra ler... Tem uma conta superior e uma conta da parte inferior cinco com 

um... Seis. Igualzinho que ficou nos dedos. 
Em seguida, formamos o sete. 
Mateus fechou os dedos de uma mão conta com o indicador esquerdo e estica o polegar e indicador da 

outra mão. 
P – Pra fazer os sete dedos, você fez como? 
Mateus – Cinco dedos de uma mão e depois dois dedos da outra. 
Em seguida, passou para o Sorobã. 
P – Muito Bem! Como é que você vai escrever aí no Sorobã o sete? 
Mateus – Puxo esse aqui pra cá... Cinco e dois aqui (encostando as duas contas da parte inferior à 

régua). 
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Para representar o oito e o nove, Mateus procedeu da mesma forma. 
Ao formar dez contando nos dedos, chamei a atenção de Mateus que havia completado as duas mãos. 
P – Agora se eu quisesse colocar mais1 aqui daria para colocar mais1? 
Mateus – Só se vier daqui pra cá... (Indicando para esquerda). 
P – Mais um vai dar quanto? 
Mateus – Dez. 
P – Tem como registrar dez aqui? 
Mateus – Neste eixo aqui? (Neste momento, Mateus apontou e passou o dedo para ler e verificar) 

Neste eixo aqui... Neste primeiro... Acho que não. 
P – Não tem mais... Então, a gente faz o quê? 
Neste momento, Mateus afasta as contas. 
P – Isso. Então, a gente apaga e vamos levar para o 2° eixo. Dez vale o quê? 
Mateus – Dez... Dez vale uma dezena. 
Neste momento, fui à ordem das dezenas e peguei uma conta e encostei. 
P – Só uma bolinha aqui, tá valendo quanto? 
Mateus – Dez. 
Ao registrar onze. 
P – Onze! Vamos escrever onze lá... Já tem dez lá não tem? 
Mateus – Ham. Ham. 
P – Como é que nós vamos fazer? 
Mateus – Por mais uma. 
Neste momento, Mateus encosta mais uma conta na parte inferior da ordem da unidade. 
P – Muito Bem. Então, formou que número? 
Mateus – Onze. 
Para formarmos 12, 13, e 14 apenas acrescentamos uma conta a mais, neste processo não apagamos a 

cada numeral escrito.  
  
 
 

N. H9 Data: 14/5/2007 Sujeito: Mateus 

Extrato de transcrição da 
fita de vídeo nº 22. 

Nota/Diário de campo, p. 
521-533. 

 
Neste segundo encontro demos continuidade na aula anterior revisamos os registros de números no 

Sorobã. Ao iniciar solicitei para que Mateus verificasse se não havia nada encostado na barra ou régua 
longitudinal. Esta ação é muito importante para que não haja confusão depois na hora de conferir os números 
registrados. Para que pudéssemos começar a realizar os registros. 

Ao afastar com o dedo polegar as contas da parte inferior desde 1ª haste, do lado direito até a 7ª classe, 
percebi o desconforto em utilizar este dedo desta forma. Aqui pode-se compreender a importância do dedilhar 
neste procedimento indicador para ler, encostar a conta superior e afastar as contas e o polegar apenas para 
encostar as contas da parte inferior. 

Nesta atividade proposta ao escrever cinco, Mateus procedeu de uma forma diferente da anterior, pois 
deslizou o dedo ID para a parte inferior e com o dedo polegar foi encostando uma a uma à régua, depois deslizou 
o dedo ID sobre as contas e passou para parte superior encostando-a até a régua. Em seguida disse: 

Mateus – Cinco. 
Mas, neste momento em seu registro encontravam-se nove, devido não ter afastado as contas da parte 

inferior. 
P – Onde está escrito cinco? 
Neste momento, desliza o dedo ID sobre a conta a da parte superior. 
Mateus – Porque está escrito cinco? 
P – Porque foi quatro daqui (indicando com o ID as quatro contas inferiores) e tinha que puxar uma 

daqui (indicando com o ID a conta da parte superior). 
Depois, refizemos novamente o registro de um a cinco. 
Para representar o seis dedos Mateus conta um a um, iniciando pelo dedo mínimo até o polegar e 

ainda utilizou do dedo polegar da outra mão. 
P – Você precisou do quê? 
Mateus – Cinco de uma mão e um da outra. 
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P – Cinco de uma mão e um da outra. Muito Bem! Então vamos escrever o seis. 
Neste momento, Mateus registra o seis, encostando uma a uma das contas, iniciando pela parte 

inferior, depois afastou e registrou a conta da parte superior. 
P – Cinco de uma... 
Neste momento, Mateus deslizou o dedo para parte inferior e encostou uma conta à régua, para formar 

o seis. 
P – Isso. Que número você escreveu aí? 
Mateus – Seis. 
P – Vamos escrever o sete. Primeiro monta os sete dedos aí... Como é que você vai montar os sete 

dedos? 
Neste momento, Mateus conta um a um iniciando pelo dedo mínimo até o polegar e ainda utilizou do 

dedo polegar  e o indicador da outra mão. 
P – Para montar o sete, você precisou do quê? 
Mateus – Cinco de uma mão e dois da outra. 
P – Isso. Então vamos lá! Como é que vamos registrar isso agora lá no Sorobã? 
Neste momento, Mateus iniciou o registro pelas contas inferiores, e depois registrou a conta superior, 

e em seguida afastou as quatro contas inferiores e depois encostou duas contas da parte inferior, formando assim 
o sete. 

Deslizando o dedo sobre as contas leu: 
Mateus – Seis... Sete. 
P – Muito Bem! Por que você escreveu os quatro primeiro? 
Mateus – Porque começando do um fica mais fácil. 
Para formar dez. Propus inicialmente para que Mateus montasse nove dedos novamente. Ao montar os 

nove dedos, o questionei: 
As duas mãos estão completas? 
Mateus – Não. 
P – Está faltando o quê? 
Mateus – Está faltando um. 
P – Isso! Então mais um? 
Mateus – Dez. 
Depois passamos para o Sorobã. 
P – Isso. Então nós vamos levar esses dez todinhos pra onde? Pra ordem da dezena, não é isso? 
Mateus – HumHum 
P – Como você ficou com as duas mãos completas. Então nós vamos pegar quem?... O segundo eixo e 

vamos encostar uma conta aí. 
Neste momento, Mateus encosta uma conta no 2° eixo na parte inferior. 
P – Isso. Só essa conta aqui ta valendo quanto? (Segurando o dedo de Mateus sobre a conta). 
Mateus – Dez. 
P – Então tá... Apagou... Agora vamos representar o número 11. Como é que nós vamos representar 

nos dedos? 
Neste momento, Mateus conta os dedos. 
Mateus – Tem que cinco de uma mão... Um do pé... E da outra mão. 
P – Representa o dez e mais um do pé. (A intenção foi registrar os dez dedos das mãos e um do pé no 

Sorobã). 
Neste momento, Mateus registra uma conta da parte inferior na ordem das dezenas. Depois da uma 

paradinha no eixo da unidade. 
P – Qual eixo que você vai registrar o um do pé? 
Mateus – No primeiro. 
P – Isso! Então vamos lá. 
Neste momento, Mateus registra uma conta da parte inferior na ordem da unidade. 
Depois, formamos 12, 13 e 14.  E Mateus realizou os mesmos procedimentos. 
Ao formar o 15, Mateus realizou os mesmo procedimentos com os dedos, mas ao formar no Sorobã, 

Mateus registrou uma conta na ordem das dezenas e na ordem das unidades registrou uma a uma das contas da 
parte inferior e em seguida a conta superior e posteriormente afastou as contas inferiores. 

Para formar 16, Mateus realizou os mesmo procedimentos com os dedos. 
Mateus – Dez das mãos, cinco de um pé e um do outro. 
Ao passar para o Sorobã, Mateus encosta uma conta da parte inferior da ordem das dezenas e desta 

vez encosta a conta da parte superior e uma conta da parte inferior. 
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P – Como é que ficou representado aí? 
Mateus – O um que representa as dez, o cinco e mais um que deu seis.  
 
 

N. H10 Data: 17/5/2007 Sujeito: Mateus 

Extrato de transcrição da 
fita de vídeo nº 22. 

Nota/Diário de Campo p. 
535-549. 

 
Ao iniciar este terceiro atendimento com o Sorobã, realizamos a revisão da escrita do numeral 17. E 

em seguida realizamos a escrita até 20. Mas, desta vez não fomos apagando e registrando fomos adicionando 
uma a mais. 

Em seguida, modifiquei a atividade, passei para ditados de números salteados com objetivo em 
observar o aluno registrando o número.  

Para escrever oito. Mateus encostou a conta da parte superior e balbuciando, nomeando a conta, fala: 
cinco, e em seguida encosta uma conta da parte inferior (troca de dedo ID pelo polegar D) fala seis... Depois  
encosta mais uma conta  fala: sete...  Novamente encosta mais uma conta e fala: oito. 

P – Muito Bem! Apagou... Agora vamos escrever o número dez. 
Neste momento, Mateus encosta uma conta da parte inferior da ordem das unidades á régua. Exita, e 

em seguida afasta. Depois encosta à conta da parte superior à régua e vai nomeando baixinho, à medida que vai 
encostando as contas até nove com o dedo polegar. Depois lê deslizando o ID e comenta: 

Mateus – Tem nove. 
Em seguida, afasta as quatro contas da parte inferior da ordem das unidades e depois encosta uma 

conta da parte inferior da ordem das dezenas e  afasta a conta da parte superior da ordem das unidades e fala: 
Mateus – Dez. 
P – Muito Bem! Como é que você chegou a essa conclusão, que tinha que escrever desse jeito? 
Mateus – Porque daqui (indicando com o dedo ID na ordem da unidade) a gente sobe tudo... Nove aí 

trouxe os nove e aí vim pra qui fazendo o dez. 
Depois, para formar 14, Mateus dá uma paradinha... Encosta à régua a conta da parte superior e em 

seguida uma a uma das contas da parte inferior da ordem da unidade, depois afasta a conta da parte superior. No 
segundo momento, Mateus encosta uma conta da parte inferior da 2ª ordem, depois desencosta as contas da parte 
inferior da 1ª ordem, e em seguida, encosta uma a uma das contas até o 13. Dá uma parada, e encontra mais uma 
conta, encosta-a, formando o 14 e diz: 

Mateus – Catorze. 
P – Por que antes você estava escrevendo o quatro primeiro? 
Mateus – É parta ficar mais fácil... Para conseguir encontrar. 
P – Por quê? Como é que você faz? 
Mateus – Eu conto os quatro primeiro e aí depois eu...  O que faltá... Eu já sei quantos faltou. Eu faço 

assim... Fica mais fácil. 
Para formar 26. Neste momento, Mateus encosta duas contas na parte inferior da 2ª ordem, e a conta 

da parte superior da 1ª ordem e em seguida uma conta da parte inferior, formando assim o 26. Depois leu. 
P – Apagou... 27. 
Neste momento, Mateus encostou as contas da mesma forma da ação anterior. Os números 28 e 29 

também só que com mais rapidez. 
 
 

N. H11 Data: 18/5/2007 Sujeito: Mateus 

Extrato de transcrição da 
fita de vídeo nº 22 e 23. 
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Neste quarto dia de atendimento com Sorobã. Iniciamos novamente com a revisão da escrita dos 

numerais, desta vez começamos desde o um, e depois fui salteando, e fui ressaltando quanto ao uso dos dedos 
indicador e polegar. Ao escrever o cinco, Mateus não registrou as contas da parte inferior, registrou diretamente. 
Mas, ao registrar o sete e o nove ele realizou o procedimento de contar unitariamente, encostando as quatro 
contas da parte inferior e em seguida encosta a conta da parte superior, e depois afasta as quatro contas inferiores 
para depois encostar a quantidade de contas para completar a quantidade dos respectivos números. Depois 
quando fomos registrar o dez, Mateus tranquilamente registrou sem nenhuma dificuldade e prosseguiu até chegar 
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no 29, pois quando foi registrar o 30, Mateus registrou 26 e o considerou como fosse 30. Neste momento, 
intervim, contamos os dedos e comparei as duas mãos de Mateus como se fosse os eixos e mostrei que 
utilizamos as duas mãos, então formou uma dezena e teria que ser levada para onde.  Neste momento, Mateus 
encosta uma conta na ordem das dezenas. E confirma que registrou 30. 

Depois prosseguimos contando unitariamente e apagando até o número 50, foi quando Mateus  
demonstrou outra dificuldade ao registrar 50, e até foi necessário usar os palitos, formar as dezenas comparar 
com os dedos. 

Neste momento, percebi que Mateus tinha dificuldade na seqüência. Depois, continuamos a contagem 
ainda unitariamente até o 69, e Mateus a cada conta que encostava ia nomeando em voz baixa. E foi quando 
Mateus demonstrou novamente outra dificuldade, pois não sabia nomear o número. 

P – Depois vem quem? 
Neste momento, Mateus ficou pensativo. 
P – Depois do 69... Que número a gente forma?... Você não sabe dar nome?... Dar o nome do 

número? 
Mateus – 69... Mais um... 100. 
P – Mais um, com 69 dá 100? 
Mateus – Dá cinqüenta. 
Neste momento, percebi a dificuldade de Mateus em dominar a quantidade de número na seqüência. 

Assim, voltamos para os palitos, realizamos novamente a contagem.  
Ao final socializamos quanto ao atendimento e Mateus confirmou e achou que tinha mais dificuldade 

em somar. 
P – Em quais pontos que você acha que você esta tendo mais dificuldade de somar? 
Mateus – Acho que na parte que chega “mais grande”... Porque naquela parte “mais pequena”... 

Que nem a gente tava...  Naquela hora eu tava indo muito bem e depois quando chegou aqui no cinqüenta... Prá 
cá... Já... Até o 60... Já... Já, me começou a complicar bem! (Risos). 

P – É! Mas, você já conhecia o número 60? 
Mateus – Assim... Mais ou menos por alto né... Falando... Nunca tinha somado... Nunca... Não 

tenho... 
P – Setenta, você também não tinha? 
Mateus – Não. 
P – Então, você está começando a ter consciência agora dele? 
Mateus – É. 

 
 
 

• QUANDO O SOROBÃ É VIÁVEL 
 
Quando o professor-pesquisador vê que o aluno erra. 
 

N. H12 Data: 12/ 4/ 2007 Sujeito: Lucas 

Extrato da transcrição da 
fita de vídeo nº 9 e 10. 

Nota/Diário de campo, p. 
235-236. 

 
O problema foi ditado, pois o aluno Lucas ainda não possui o domínio da leitura no sistema Braille. 
P – Numa partida de basquete, Magrão fez 96 pontos e seu colega fez 54. Qual o total de pontos dos 

dois nesta partida? 
Ao escutar o problema, Lucas registrou 96 na 1ª classe e depois passou o dedo para certificar-se, em 

seguida perguntou: 
Lucas – Magrão fez quanto que a senhora falou? 
P – Magrão fez 96 e seu amigo 54. 
Neste momento, Lucas registrou 504 na 7ª classe. Logo em seguida, ao observar o seu registro, o 

questionei: 
P – Que número você fez ai? 
Neste momento, Lucas deslizou o dedo sobre as contas e leu.  
Lucas – Cinqüenta e quatro, não?... Ah! Não! 
Ao perceber, Lucas afastou a conta da parte superior da ordem da centena e a registrou na ordem da 

dezena. 
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P – O que você tinha feito? 
Lucas – Hã... Tinha feito... 500. 

 
 

Quando o aluno se apóia no reaproveitamento de registros de números 
 

N. H13 Data: 6/8/2007 Sujeito: Tiago 

Extrato de transcrição da 
fita de vídeo nº 43. 

Nota/Diário de Campo 
p.661-669. 

 
Neste dia após realizarmos uma situação-problema, realizamos a operação de 476-139 no Sorobã e 

Tiago errou o processo de deslocamento de desagrupamento e em seguida, realizamos o processo no material 
dourado. Depois, voltamos para o Sorobã. Observei o que Tiago iria fazer e não inferi mesmo sabendo da 
implicação que acarretaria, por acreditar que seria oportuno para esta pesquisa. Apenas interferi, para que Tiago 
realizasse o registro conforme fossemos realizando a operação, para que pudesse perceber o processo já 
desenvolvido anteriormente. 

P – Fazer no Sorobã. 
Neste momento, Tiago leu o que havia escrito e teve a idéia de só escrever 337. 
Tiago – Ah! Vou registrar logo aqui.  
P – Não. Nós vamos registrando. Por exemplo, você tirou o primeiro... Tinha 400? 
Tiago – Foi. 
Neste momento, Tiago acrescentou mais uma conta pra formar as quatro centenas. 
P – Dedo ID aqui (indicando a centena da 1ª classe) e aqui (toquei no dedo IE na ordem da centena da 
5ª classe) tudo bem? 
Tiago – Tudo bem. 
P – Quantos... Você tem na centena da 1ª classe? 
Tiago – 400. 
P – E na centena da 5ª classe 
Tiago – 100. 
P – 100 para 400 faltam? 
Tiago – 100 para 400? 
P – É. 400 tira 100? 
Tiago – Fica 300 
P – Isso. 
Neste momento, Tiago retira apenas uma conta da parte inferior desta ordem. E em seguida, registra 
completando para arrumar o numeral escrito anteriormente e acaba registrando três nas dezenas e nove 
nas unidades. 
Tiago – 339. 
P – Hã? 
Tiago – 339. 
Neste momento, segurei no dedo de Tiago na ordem das dezenas da 1ª classe. 
P – Vamos fazer aqui na dezena, não tinha 70 aqui? 
Neste momento, Tiago registrou as sete dezenas. 
P – Lá na dezena da 5ª classe tem quanto? 
Tiago – Na dezena? 
P – Na dezena da 1ª classe tem quanto? 
Tiago – Setenta. 
P – É aqui (tocando no dedo IE de C, que estava na dezena da 5ª classe), tira 30 de 70 dá quanto? ...70 

menos 30? 
Neste momento, Tiago fica tocando as contas. 
Tiago – Ai fica 60. 
P – Presta atenção, 30 para chegar no... 70, falta quanto? ... Você tem 30 reais pra você chegar no 70 

reais, você está precisando de quanto? 
Neste momento, Tiago encosta uma conta na parte inferior. 
Tiago – Três. (Mas não afasta a conta superior) 
P – Não. Veja bem, vou pegar o material dourado. 
Tiago – Não aqui mesmo dá pra fazer. 
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P – Ah! Dá! 
Neste momento, Tiago desliza os dedos indicadores, nas partes inferiores das 5ª e 1ª classes na ordem 

das dezenas de ambas as classes. Em seguida afastou as três contas e retornou com as três novamente. 
Tiago – Faltam quatro. 
P – Põe o... Quatro aí. 
Tiago – Quatro dezenas. 
P – Então escreva ai.  
Neste momento, Tiago acrescentou mais uma conta na parte inferior na ordem da dezena da 1ª classe. 
P – E apaga quem? O cinco lá em cima né... Não aí (Pois, Tiago levou o dedo ID para a unidade)... Aí 

(Ao afastar a conta superior da ordem da dezena)... Nós tiramos 70 e ficou... 40, não é isso? 
Tiago – Hum. Hum. 
P – Aí agora, nós vamos para as unidades. Quantas unidades você têm ai na 1ª classe? 
Tiago – Nove. 
P – E lá na 5ª classe tem quanto? 
Neste momento, percebi que não era  nove na unidade da 1ª classe. 
P – Não, é nove não. 
Tiago – Na unidade é nove. 
P – É 476. Você já tirou todos esses dois... (Indicando a ordem das centenas e das dezenas)... Aqui na 

unidade é um seis e não um nove. 
Neste momento, Tiago tentou registrar o quatro na ordem das centenas e o sete na ordem das dezenas 

pois esqueceu que estávamos finalizando a resposta. 
P – Não. Nós já fizemos essa subtração das centenas e das dezenas agora nós estamos nas unidades. 
Tiago – 346. 
P – Unidade da 1ª classe. Você tem quanto? 
Tiago – Seis. 

 
 

Quando o aluno domina o sorobã 

N. H14 Data: 7/8/2007 Sujeito: Lucas 

Extrato de transcrição da 
fita de vídeo nº 44. 

Nota/Diário de campo p. 
663-669. 

 
Neste dia, foi desenvolvido operações. 
P – Hum... Então, vamos ver outra então. 
Neste momento, Lucas afastou as contas da régua em toda sua extensão. 
P – 4.000 menos 3.009. 
Neste momento, Lucas registra 3 mil na 7ª classe com a 6ª classe, à medida que ia registrando Lucas 

nomeava. Em seguida, colocou o do ID sobre a ordem da unidade de milhar (2ª classe). 
Lucas – Quatro menos três... 
Neste momento, com o dedo IE, deslizou sobre a régua até encontrar o três da unidade de milhar (7ª 

classe). 
Lucas – Quatro menos três... Um. 
Neste memento, Lucas afasta três contas simultaneamente da unidade de milhar (2ª classe). Em seguida, 

desliza o IE sobre as ordens da centena e dezena, e sobrepôs sobre a ordem da unidade (2ª classe). 
Lucas – Nove menos... Não tem como. 
Em seguida, Lucas desliza o dedo ID rapidamente sobre as ordens da 1ª classe e retorna para a ordem 

das unidades de milhar (2ª classe). 
Lucas – Aí vou ter que tirar esse um. 
Neste momento, retira uma conta da parte inferior da unidade de milhar (2ª classe). 
Lucas – Bota aqui... (neste momento, Lucas registra nove na ordem das centenas)... Aí bota a dezena 

que vai lá (neste momento, Lucas registra nove dezenas) e dos dez eu vou tirar nove... Aqui fica um... (Neste 
momento, Lucas encosta uma conta na ordem das unidades)  fica 991. 

P – Muito Bem!  Vamos fazer outro tipo de operação 7 mais 9.876 mais 987. 
Lucas – 7 mil? 
P – Não. 7. Mais 9.876 mais 987. 
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Registra 7 na unidade da 7ª classe, 9876 na 6ª e 5ª classes, e 987 na 3ª classe e repetiu 7 na unidade da 
1ª classe. 

Depois, iniciou deslizando o IE sobre a régua até a unidade da 6ª classe. 
Lucas – Sete com seis... 13. 
Neste momento, Lucas afasta a conta superior sem querer, e afasta uma conta da parte inferior com o 

dedo polegar. Em seguida, encosta duas contas da parte inferior formando três, logo depois, encostas uma conta 
da parte inferior na ordem da dezena. 

Lucas – 13. 
Neste momento, Lucas permaneceu com o dedo ID sobre a conta inferior da ordem da dezena. Em 

seguida, leva o dedo IE sobre a ordem da dezena da 6ª classe. Conta as contas. Ajeita o ID e registra uma conta 
da parte superior e duas contas da parte inferior e fala: 

Lucas – 80. 
Depois, Lucas leva o IE para a ordem da centena da 6ª classe e em seguida, leva o ID para a centena da 

1ª classe. 
Lucas – 80... 
Depois, desliza o dedo IE sobre as contas para realizar a leitura. 
Lucas – 800... Aí eu vou por 800 aqui né, professora? 
P – Aonde? 
Neste momento, Lucas encosta três contas da parte inferior da ordem da centena. 
Lucas – Aqui na centena? (Encosta a conta da parte superior). 
P – Você somou quem? ... A unidade da 7ª classe? 
Lucas – Tô... É... Tô trazendo. 
P – Tá. Sete mais seis... 13, não é isso? 
Lucas – Isso. Aí vai dar 83... Mais 8000, vai dar 883. 
P – Isso certinho. 
Lucas – E aqui eu boto 9 mil (com o ID sobre a ordem da UM da 2ª classe). 
Neste momento, Lucas encosta a conta da parte superior e depois as quatro contas da parte inferior. 
Lucas – 9 mil. E agora aqui eu vou para essa outra classe aqui. 
Neste momento, Lucas deslizou o dedo IE sobre a régua e chegou até a 3ª classe, fez a leitura 987. 

Depois, colocou o IE na ordem da unidade e ID na unidade da 1ª classe. 
Lucas – Sete com três... Dez. 
Neste momento, afasta as três contas da ordem da unidade da 1ª classe. 
Lucas – Apago aqui... E subo uma pra cá... (levando o ID para ordem da dezena). 
Neste momento, Lucas encosta uma conta da parte inferior da ordem das dezenas formando nove 

dezenas.  
Lucas – E aqui 80 com 80... 160. 
Neste momento, Lucas afasta duas contas da ordem das centenas na parte inferior. 
Lucas – Aí deixo aqui. 
Neste momento, Lucas percebe que registrou, retorna com as duas contas e volta pra ordem das 

dezenas. 
Lucas – 80 com 90 fica... 170. 
Neste momento, retira duas contas... Ficando sete dezenas. 
Lucas – Deixo aqui... E subo uma pra cá (na ordem das centenas). 
 Neste momento, Lucas encosta uma conta na ordem das centenas formando assim nove centenas. 
Lucas – 900 com 900...  
Neste momento, Lucas retira uma conta da ordem das centenas.  
Lucas – E aí, subo uma pra cá... 
Em seguida, leva o ID sobre as contas da ordem das unidades da 2ª classe. 
Lucas – Aí apago aqui. 
Neste momento, Lucas afasta a conta da parte superior e as quatro contas da parte inferior, deixando 

zero registrado. 
Lucas – E subo pra cá...  
Neste momento, Lucas encosta uma conta da ordem das dezenas da 2ª classe. 
Lucas – 10 mil...  
P – Dez mil e quanto? 
Lucas – dez mil oitocentos e setenta... e setenta. 
Neste momento, Lucas passou o dedo para ler. 
P – Muito Bem! 
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APÊNDICE I 
Entrevista com Mateus 

 
Nome: Mateus 
Sexo: Masculino 
Idade: 24 
Tempo de atendimento: 5 meses 
Grau de instrução: Inicio de Alfabetização 
Causa: Catarata congênita 
 

 P – Ao usar outros recursos didáticos como palitos, tampinhas e material dourado, o que você percebeu em 
relação ao sorobã? Por quê? 

Mateus – Eu percebi... Eu acho que é assim... Que cada coisa que a gente trabalhou ali que cada um desses tem 
uma parte importante pra pessoa pegar a base a prática para ir pro sorobã. Eu acho se a pessoa for direto pro 
sorobã, pelo menos no meu caso se eu fosse direto pro sorobã eu acho que não tinha aprendido bastante 
coisa não nele não... Como to agora não... Eu acho que é assim toda parte que a gente trabalhou ali foi base 
fundamental pra que a gente se chegasse para ir no sorobã.Foi uma parte muito importante que eu vi. 

P – Você acredita que daria para ir direto para o sorobã sem trabalhar com palitos, tampinhas e material 
dourado? 

Mateus – Não. Eu acho que na minha parte não acredito que não daria para chegar assim não pelo menos foi o 
que percebi pelos trabalhos que a gente fez eu acho que tive que trabalha lá faze uma preparação para 
chegar no sorobã. 

P – E para poder manuseá-lo? 
Mateus – É porque não é fácil você chegar assim igual de uma vez e pegar o sorobã e manuseá ele assim como 

então o trabalho daquele com tampinha aqueles palito aquelas moedas que a gente fez aqueles trabalhos que 
a gente fez foi muito importante pra mim eu acho... Eu senti que me ajudou bastante. 

P – Você acredita que para iniciar no sorobã se faz necessário conhecer o número saber como ele é formado? 
Mateus – Sim com certeza se a pessoa não conhecer o número e não saber acho que não dá pra trabalha nele 

não... Não dá mesmo, porque eu tiro assim por mim, quando eu entrei aí e eu comecei a pega ele nem sabia 
como mexe com ele e não tava sabendo de nada, o que que eu vou fazer aqui, não sei mexe com essa coisa 
não então tudo é importante a gente pega tudo do começo tudo com prática devagarzinho pra quando você 
chega nele já ter uma noção uma certeza de assim de que é aquilo que a pessoa quer trabalhar se já saber o 
número como agora já  sei mais ou menos... Já estou por dentro e a gente já calcula lá e já coloco o  número 
que já tenho certeza de que é aquilo né...  

P – Na ordem que você tá falando? 
Mateus – É. 
P – Você então não entendia o que era dezena e unidade? 
Mateus – Quando eu entrei aí... No sorobã eu falei o que eu vô faze lá eu não entendo nada disso, mas acho que 

é com tempo olhando vai pegando as coisas vai aprendendo muito mesmo e eu aprendi bastante com isso e 
aí me ajudou e está ajudando mais acho que foi um desempenho e tanto pra mim agradeço por esta chance 
de ter aparecido porque se não fosse essa chance eu não... Só essas aulas outras que tinha eu taria 
aprendendo, mas não tinha evoluído bastante como eu tô tinha evoluído não.   

P – Ao pensar em um número você imagina mentalmente o sorobã? 
Mateus – Com certeza porque é aquilo que eu falei imagina aquele número tem que calcula ele ali na cabeça e 

você já tá trabalhando o sorobã já tá muito mais fácil. 
P – Mas a hora que você imagina um número você já imagina o sorobã na cabeça? 
Mateus – Imagino sim com certeza. 
P – Em que caso? 
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Mateus – Muitas vezes quando eu penso em um número já imagino é pega o sorobã e trabalha em cima daquilo 
pra ver se é aquele número mesmo pra ter certeza absoluta daquilo. 

P – Como o sorobã influi na sua escrita de números? 
Mateus – É muito importante, bastante porque por ele eu vou trabalhando as outras partes... Como a professora 

passa conta pra mim tenho conta que preciso pega ele... Para trabalhar e começa a trabalha já pra mim ter 
certeza de que é aquilo pra evolui bastante ajuda bastante com certeza. Ele influência porque começo tudo 
nas ordens porque quando tudo é pequeno começo pelas unidade depois passo pra dezena coloco tudo em 
ordem ali tudo em seu lugar certinho e agora já comei a trabalhar com as centenas também que é uma parte 
que a gente ainda não tinha visto chegado lá e comecei a chegar lá agora e é uma parte super importante 
negócio da centena porque você vai trabalhando e vai formando aquele número e depois vai ter que tirar 
tudo dentro de novo subtraindo tudinho pra depois formar a conta. 

P – Como o sorobã influi na sua leitura de números? 
Mateus – Olha é muito importante porque assim... Pra você tem muita coisa que a gente tem que lê né... Tem 

conta que a gente tem que lê pega lê aquilo tudo então se pegando tudo ali você vai lendo pega ai e vai 
fazendo quase o mesmo trabalho é muito importante. 

P – Em suas atividades diárias você tem utilizado o sorobã?Em quais situações? 
Mateus – Quase sempre não, mas tem coisa que eu preciso, mas acredito que daqui eu vou utilizar muito mais 

com certeza. 
P – Qual ação mais corriqueira que você realiza no sorobã e percebe como erro na escrita de um número? 
Mateus – A parte que eu mais que eu to errando é a parte dos números grandes que eu to chegando né. 

Chegando em... Sessenta setenta eu to errando e bastante. 
P – Por quê? 
Mateus – Acho que é assim muitas vezes que eu confundo mesmo os número eu troco os números, mas ai a 

gente ta fazendo todo um trabalho pra vencer. 
P – Você confunde mais na hora da quantidade ou na hora de pronunciar o nome? 
Mateus – Na hora de pronunciar o nome. Mas a gente ta trabalhando eu to pegando esses números tudinho eu to 

trabalhando em cima disto pra já mais pra frente já ter certeza quando for já não erra muito. 
P – Qual intervenção que você prefere que o professor realize quando você tem duvida durante procedimento de 

escrita de números? 
Mateus – Olha quando eu tenho dúvida eu gosto muito de perguntar pra professora, mas se ela fala que tá errado 

vou ter que refazer tudo de novo, mas eu gosto que ela faça junto comigo. 
P – Você encontrou dificuldade em iniciar no sorobã? 
 Mateus – Encontrei sim com certeza não foi fácil, mas também não foi difícil porque acho com todo aquele 

trabalho como já falei e torno a repetir de novo das tampinhas dos palitos se tornou muito mais fácil. 
P – O que você tinha dificuldades e com o sorobã passou a compreender melhor? 
Mateus – O que eu tinha dificuldade porque é assim eu não sabia qual a centena qual a dezena e qual a unidade e 

achava assim que era tudo uma coisa só naquelas coisinhas que tem e ai fomos trabalhando em cima 
daquilo e fui pegando explicação ai fui passando a entender que cada uma... Cada uma coisa daquela...cada 
parte por exemplo é unidade...unidade já vem pra dezena e da dezena já vai pra centena então é assim que 
eu consegui decorar e a entender melhor. 

P – Na sua opinião, a realização de escrita de números é mais viável no sorobã ou na escrita? Por quê? 
Mateus – Eu acho que os dois lados são importantes tanto no sorobã quanto na escrita todos eles são importantes 

um não tem menos importância. 
P – Por quê? 
Mateus – Acho assim porque é a mesma coisa que nem eu que mexo com como faz no sorobã e depois tem que 

passar pra escrita então acho assim que é bom também... É um trabalho conjunto com certeza é muito 
importante. 

P – Você tem alguma coisa a mais pra dizer sobre o sorobã? 
Mateus – Só que eu tenho a dizer que acho que é muito importante é um trabalho mesmo bacana se não fosse 

esses trabalho olha a pessoa não desenvolvia rápido não parte da matemática é uma parte muito complicada 
eu achei muito complicada ele ajuda bastante. 
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APÊNDICE J 
Fotografias 

 
 
 

Utilização do dominó 
Fonte: Fita nº 04, dia 29/03/2007. 

Utilização do Jogo Batalha 
Fonte: Fita nº 06, dia 09/04/2007. 

 

 
 
 

Manuseio do ábaco escolar adaptado 
Fonte: Fita nº 18, dia 25/04/2007. 

Utilização do Sorobã 
Fonte: Fita nº 18, dia 25/04/2007. 

 

 
 
 

Utilização do tapetinho 
Fonte: Fita nº 14, dia 19/04/2007. 

Manuseio do Sorobã 
Fonte: Fita nº 32, dia 21/06/2007. 

  
 
 
 
 
 



158 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 



159 

 

 

ANEXO I 
Autorização da Primeira Entrada 
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ANEXO II 
Autorização da Segunda Entrada 

 
 

 
 


