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INTRODUÇÃO

Na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada na
Tailândia, em 1990, com o propósito de repensar a situação mundial da Educa-
ção, foi firmado em documento o compromisso de garantir educação básica de
qualidade para crianças, jovens e adultos, sem exceção. Este documento, em seu
artigo 1º, segundo informa Ferronato (2002, p. 17) expõe:

Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deverá poder aprovei-
tar as oportunidades educativas destinadas a satisfazer suas ne-

cessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades englo-

bam tanto as ferramentas essenciais para aprendizagem (tais como
alfabetização, expressão oral, cálculo e solução de problemas)

como os conteúdos básicos da aprendizagem (conhecimentos,

habilidades, valores e atitudes).

Somando-se a essas determinações, o artigo 3º dessa declaração, sinaliza
para as necessidades de aprendizagem dos deficientes, recomendando a adoção
de medidas que garantam a igualdade de acesso à Educação aos portadores de
todo, e, qualquer tipo de deficiência. Por deficiência entendemos uma restrição
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ou carência física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória,
podendo ser causada ou agravada pelo ambiente econômico e/ou social.

No ano de 1994 aconteceu a Conferência Mundial sobre Necessidades
Educativas Especiais, em Salamanca - Espanha, onde se reconheceu a escola regu-
lar como o meio mais capaz de combater atitudes discriminatórias e de construir
uma sociedade inclusiva atingindo a Educação para Todos (FERRONATO, 2002).

No Brasil, especificamente os princípios norteadores da Declaração de
Salamanca têm respaldo legal na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal, n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Seu Capitulo V, Artigo 58, define a
educação especial como a modalidade de educação escolar, oferecida preferenci-
almente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades
especiais (BRASIL, 1996).

A instituição dessas leis tem feito aumentar a procura dos deficientes
visuais por vagas nas escolas da rede regular de ensino, a partir da década de 90
do século passado, como demonstram os dados publicados pelo Instituto Naci-
onal de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

No entanto, essa nova demanda tem exigido grandes desafios da escola,
que nem sempre dispõe de uma estrutura apropriada para realizar um fazer
pedagógico adequado, tal como apontado pelos Parâmetros Curriculares Naci-
onais (PCN) para a educação especial (BRASIL, 1998). Nesse sentido, salien-
tam os PCN que tanto a escola, quanto o aluno devem se aprimorar para alcan-
çar a eficiência da educação a partir de uma interatividade mútua.

Amparados por um conjunto de ações governamentais para promover a
inclusão de todos, voltamos nosso interesse sobre a inclusão de alunos cegos em
escolas regulares, buscando conhecer o processo de institucionalização1 escolar
de suas ferramentas de aprendizagem em Matemática. As reflexões aqui apre-
sentadas fazem parte de um projeto maior de educação inclusiva que visa à
institucionalização das diversas ferramentas utilizadas para a aprendizagem da
Matemática por alunos portadores de deficiências, dentre eles os alunos cegos,
surdos e com Síndrome de Down. Trata-se do projeto TEIAS da Inclusão: Tra-
çando a Educação Inclusiva e Acessível, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa
em Educação Matemática, Estatística e em Ciências (GPEMEC), da Universi-
dade Estadual de Santa Cruz (UESC), financiado pela Fundação de Apoio à
Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), do qual fazemos parte.

1 Entendemos por institucionalização a utilização e aceitação de forma democrática das ferramentas de
aprendizagem matemática de alunos com necessidades educacionais especiais.
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Observamos a escassez de pesquisas que investigam o Soroban como re-
curso educativo utilizado para ensinar matemática a alunos com deficiência vi-
sual. Nesse sentido, pontuamos algumas questões sobre sua institucionalização
em escolas públicas regulares e inclusivas do sul da Bahia.

O SOROBAN

A Portaria n. 1.010, 11 de maio de 2006 do Ministério da Educação (MEC),
baseado no parecer da Comissão Brasileira de Estudo e Pesquisa do Soroban2 o
instituiu como um recurso educativo específico imprescindível para a execução de
cálculos matemáticos por alunos com deficiência visual (BRASIL, 2006).

O Soroban é um ábaco japonês que significa “bandeja de cálculo”, seu
formato é retangular e composta por várias hastes verticais, onde estão presas
cinco contas separadas por uma barra central, que o divide em dois retângulos,
um inferior que contém quatro contas de valor um e, um superior, que contém
uma conta de valor cinco correspondente em cada ordem (PEIXOTO;
SANTANA; CAZORLA, 2006, p. 19).

Com essa ferramenta podemos realizar diversos tipos de operações, tais como:
de soma e subtração, multiplicação e divisão, bem como técnicas de extração de raízes,
juros, porcentagem, dentre outros. Emprega o Sistema de Numeração Decimal (SND)
atribuindo a cada haste uma potência de dez (...,10-3,10-2, 10-1, 100, 101, 102, 103,
104, ...) da direita para a esquerda. Diz-se que está zerado ou “limpo” quando não há
nenhuma representação numérica nele, ou seja, todas as contas estão afastadas da
barra central. A cada três hastes da direita para a esquerda tem um ponto saliente,
chamado ponto de referência que indica a ordem das unidades de cada classe (unidades
simples, unidades de milhar, unidades de milhão...), conforme a Figura 1.

Figura 1 - Soroban moderno

Fonte: Peixoto et al., 2006, p. 15.

2 Nomeada pela Portaria Ministerial nº 657, de 07 de março de 2002.
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Essa ferramenta foi aprimorada para ser utilizada por deficientes visuais,
sendo a principal diferença, um dispositivo para fixar as contas em determinada
posição, pois a leitura dos valores é feita pelo tato e as contas não podem desli-
zar livremente como no Soroban convencional. Para facilitar a leitura, na barra
central e na moldura existem pontos e traços em alto relevo para indicar respec-
tivamente as ordens e a mudança de classe.

O Soroban brasileiro, adaptado e enviado pelo MEC para as escolas (Fi-
gura 2) possui um tapete de borracha no fundo que fixa as contas quando são
registrados os valores (PEIXOTO et al., 2006, p.22).

Figura 2 - Soroban brasileiro adaptado, produzido pela Bengala Branca.

Fonte: Peixoto; Santana; Cazorla, 2006.

O SOROBAN, DE FERRAMENTA A INSTRUMENTO DE
APRENDIZAGEM

Para compreender como uma ferramenta pode se transformar em instru-
mento, capaz de potencializar a aprendizagem de conceitos matemáticos por
aprendizes cegos, utilizamos a teoria de instrumentação de Rabardel (1995).
Este teórico propôs uma abordagem de modelização didática em que distingue
ferramenta (artefato) o que é fornecido ao sujeito e instrumento o que é construído
pelo sujeito na relação com a ferramenta.

Para a análise de atividades com instrumentos, Rabardel (1995) propôs
uma abordagem de modelização didática, proveniente de trabalhos em
ergonomia.3 Nesta abordagem, o autor distingue essencialmente a ferramenta

3 Estudo técnico da relação entre o homem e o equipamento de trabalho ou o meio em que ocorre esse
trabalho.
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(artefato) como o que é fornecida ao sujeito, do instrumento que é construído
pelo sujeito na relação com a ferramenta. A transformação de ferramentas em
instrumentos articula o sujeito, com suas habilidades e competências cognitivas,
com a ferramenta que tem suas características próprias e com o objeto para a
qual a ação é dirigida.

Rabardel (1995) e Verillon (1996) propuseram o Modele dês
situations d’activités avec instrumental (SAI), que nos permite delinear as
relações entre o sujeito e o objeto sobre o qual ele age (Figura 3) eviden-
ciando quatro interações que interferem nessas atividades, representadas
através das flechas: sujeito-instrumento [S-i], sujeito-objeto [S-O], ins-
trumento-objeto [i-O] e a relação sujeito-objeto mediado pelo instrumento
[S(i)-O].

Figura 3 - Modelo de Situações de Atividades Instrumentais – SAI.

Fonte: Rabardel, 1995.

O Modelo SAI em nossas investigações foi estruturado conforme Fi-
gura 4. Assim, o sujeito é o deficiente visual, a ferramenta o Soroban e o
objeto matemático as operações fundamentais. Na relação [S-O] buscamos
conhecer os procedimentos utilizados pelo deficiente visual (S) nas quatro
operações fundamentais (O); na relação [S-i] queremos conhecer como o
deficiente visual lida com o Soroban; na relação [I-O] investigamos o po-
tencial do instrumento para a aprendizagem das operações fundamentais, e
por fim, a relação [S(i)-O] investigamos o envolvimento do deficiente visual
(S), as quatro operações fundamentais (O) utilizando para tanto, o Soroban
(I).
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Figura 4 - Modelo de SAI na pesquisa.

Concordamos com Vygotsky (2000) que a relação do homem com o mundo
é mediada pelos instrumentos e signos. No caso específico da deficiência visual,
o conhecimento é mediado basicamente pelo sistema auditivo/fonador e pelo
sistema háptico/tato ativo.

Neste contexto, o modelo SAI nos permite, por um lado, compreender o
papel mediador do Soroban na aprendizagem das operações fundamentais por
alunos cegos e, por outro, investigar o potencial desse recurso didático nas ope-
rações fundamentais e como o Soroban atua como um instrumento para fazer
pensar, permitindo diferentes formas de registro numérico.

Esses conhecimentos nos possibilitam contribuir para institucionalização
dessa ferramenta na escola regular, bem como, estimular os professores a faze-
rem uso deste instrumento em seu trabalho pedagógico, incluindo os alunos
cegos e seus instrumentos. No entanto, esse trabalho demanda um processo de
adaptação e conscientização de todos os envolvidos nessas escolas para as neces-
sidades do aluno cego, minimizando os desafios em seu processo de aprendiza-
gem da Matemática.

CAMINHO PERCORRIDO

Nesta sessão apresentamos o caminho que já percorremos em nossas in-
vestigações com o Soroban em escolas regulares, caracterizadas como inclusivas
no Sul da Bahia. Inicialmente, investigamos sobre o uso do Soroban, no ano de
2007 em cursos de Formação Continuada para professores de 27 municípios do
sul da Bahia. Foram localizados cerca de 500 professores que ensinam Matemá-
tica (Licenciados em Matemática e Pedagogos).



133

Com relação aos alunos cegos observamos que nas operações com peque-
nas quantidades, eles utilizam diversas coleções de objetos, memorizam as
tabuadas e operam através do cálculo mental. Quando os cálculos envolvem
grandes quantidades, os alunos utilizam o Soroban; contudo, o utilizam apenas
para registrar os resultados, em geral, por meio do algoritmo tradicional.

Com relação aos professores, a maioria deles sequer sabia o significado da
palavra Soroban. Também ficou evidente nas falas dos professores o reconheci-
mento da importância do Soroban, a reglete e o punção, como ferramentas
indispensáveis para o aprendiz cego, porém eles os desconheciam. Apontaram
que durante sua formação inicial, eles não tiveram acesso a esses conhecimentos
e, que ainda hoje, os cursos de Licenciatura em Matemática ou em Pedagogia,
não incorporaram seu ensino nos seus currículos.

Outro fato que constatamos nas escolas regulares dos municípios do Sul
da Bahia é que o ensino do Soroban para alunos cegos, de um modo geral, tem
sido feito pelo professor pedagogo da sala de apoio e não pelo professor regente
da disciplina de Matemática. Assim, de um lado, o professor de Matemática
que detém o conhecimento matemático não sabe usar o Soroban; do outro, o
responsável pela sala de apoio, que conhece o Soroban, não tem a formação
matemática que lhe permita explorar essa ferramenta em sua plenitude. Os
alunos cegos, os mais interessados pela aprendizagem do uso do Soroban ficam
a mercê dessas realidades.

Além disso, observamos que quando o Soroban é ensinado, isso é feito
reproduzindo os algoritmos tradicionalmente ensinados na escola, sem explorar
suas potencialidades.

Neste contexto, os alunos cegos vão articulando maneiras de fazer os
cálculos com o Soroban utilizando esses algoritmos. Ilustrando as nossas inves-
tigações quanto à relação [S-O] e [S-(i)-O] apresentamos o caso da aluna Luzia,
do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública de Itabuna-BA, a qual para
resolver uma operação de multiplicação realizou os seguintes procedimentos:
registrou as parcelas em Braile e, na sequência, no Soroban, prosseguindo fez a
multiplicação no Soroban utilizando o algoritmo tradicional da ordem menor
para a maior. Simultaneamente ao uso do Soroban Luzia utilizou o cálculo men-
tal e seus próprios dedos que serviram de instrumentos auxiliares da operação.

De acordo com o modelo SAI, na relação [I-O] uma exploração plena do
uso do Soroban nas operações fundamentais implicaria em acolher o Soroban
como um instrumento que permite uma flexibilidade nas formas de operar,
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facilitando os cálculos e permitindo que as operações sejam feitas de uma ordem
menor para uma maior ou vice-versa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo de nossas incursões na pesquisa sobre a institucionalização esco-
lar do Soroban na região de influência da Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC), observamos que essa ferramenta é ainda desconhecida de muitos pro-
fessores que ensinam Matemática (Licenciados em Matemática e em Pedago-
gia).

A presença, cada vez maior, de alunos cegos, surdos, dentre outros com
necessidades educacionais especiais nas escolas regulares já é uma realidade.
Contudo, ainda não há garantias de que esses alunos estejam minimamente
apreendendo os conhecimentos científicos aos quais tem direito.

Nesse sentido, todos os atores educacionais devem estar conscientes de
que se queremos uma escola inclusiva, devemos trabalhar em todas as frentes.
Desde a formação inicial dos professores, nos cursos de Licenciatura em Mate-
mática e Pedagogia até os cursos de pós-graduação e extensão; formando parce-
rias de investigação entre a escola e a universidade, dado o tamanho do desafio
da construção de uma escola para todos.

Assim, o Modelo SAI, apresenta-se como um possível caminho de pes-
quisa e ação didática para que a ferramenta Soroban se transforme em instru-
mento escolar de aprendizagem de conceitos matemáticos, na medida em que
nos permite conhecer como o aprendiz cego lida com o objeto matemático me-
diado pelo instrumento.

Os cursos de Licenciatura em Matemática e Pedagogia, principais forma-
doras de professores que ensinam Matemática, precisam incorporar em seus
currículos o uso de ferramentas que possam contribuir na apropriação do co-
nhecimento matemático por aprendizes cegos. Entretanto, o uso do Soroban
não pode, nem deve ser restrito para os alunos cegos, tendo em vista, que esta
ferramenta traz no seu bojo formas alternativas de operar com os números.

Assim, podemos concluir que a existência de uma portaria do MEC que
institui o Soroban como ferramenta de cálculo do cego e de outros documentos
oficiais que defendem o direito à educação para todos, não é suficiente para que
isso se torne uma realidade na escola.
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A institucionalização escolar de ferramentas que auxiliem a aprendiza-
gem de alunos cegos é uma tarefa de todos os envolvidos no processo educativo,
pesquisadores, professores, pais, alunos e comunidade.

Por fim, consideramos que o presente trabalho traz reflexões sobre a
institucionalização do Soroban na escola básica, mas que podem ser inferidas
para todo o processo da construção de uma escola realmente inclusiva.
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