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O MULTIPLANO
®
 COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM:  

UM ESTUDO DE CASO SOBRE PESSOA COM PARALISIA CEREBRAL 

 

Clarice Fonseca Vivian 

 

Resumo 
 

Atualmente, é notável a crescente participação de alunos com deficiência e∕ou necessidades 

educativas especiais (NEE) em todos os níveis e modalidades da educação escolar. A inclusão deste 

perfil de alunado pode representar um desafio, exigindo que o professor busque conhecimentos acerca 

da deficiência ou necessidade educativa em questão, assim como metodologias de ensino, recursos e 

materiais didáticos que favoreçam a aprendizagem, especialmente no que tange ao ensino da 

Matemática, cujos objetos de estudo são abstratos. O Multiplano
®
 é uma ferramenta didático-

pedagógica, que possibilita a abordagem de diversos conteúdos matemáticos, desenvolvida para 

atender alunos com deficiência visual, mas que pode ser utilizada também por alunos videntes ou 

surdos. Tendo em vista a potencialidade desse recurso didático-pedagógico, questiona-se se ele pode 

contribuir com a aprendizagem de conteúdos matemáticos por um indivíduo com limitações 

decorrentes de uma paralisia cerebral. Na tentativa de responder esta questão, foi realizada uma 

pesquisa de caráter qualitativo, do tipo estudo de caso, tendo como sujeito uma graduanda de uma 

universidade pública. O estudo objetiva avaliar as possibilidades e limitações quanto ao emprego do 

Multiplano
®
 para a aprendizagem desse perfil de alunado. A partir da identificação dos conteúdos de 

Matemática escolar, em que a discente apresenta maior dificuldade, foi elaborada uma sequência de 

atividades, usando o esse recurso didático. Os resultados dessa pesquisa apontam que o uso do 

Multiplano
®
 foi válido, pois propiciou à graduanda a possibilidade de visualizar os procedimentos 

matemáticos envolvidos durante as atividades, oferecendo condições para elaborar estratégias de 

resolução das questões propostas. No entanto, apesar de o material ter sido adaptado, ele apresentou 

limitações quanto ao manuseio, que foi pouco explorado pela estudante, devido ao comprometimento 

de sua motricidade. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior, Inclusão, Matemática, Multiplano. 

 

INTRODUÇÃO 

 A participação de alunos com deficiência e∕ou necessidades educativas especiais 

(NEE) em todos os níveis da educação escolar, quaisquer sejam as etapas e modalidades, é 

uma realidade decorrente de uma série de ações e políticas, que idealizam a educação como 

um dos direitos de qualquer cidadão (UNESCO, 1948). Esta perspectiva defende que todas as 

crianças, inclusive aquelas com deficiência e∕ou NEE, devem participar do mesmo processo 

educacional (SELAU, 2007). Neste sentido, as escolas regulares, ao atenderem esse perfil de 

alunado, necessitam observar, na elaboração dos seus projetos pedagógicos, a diversidade de 

características, interesses, capacidades e necessidades de cada sujeito, priorizando um nível 

aceitável de aprendizagem (UNESCO, 1994). 

 Corroborando com esta ideia, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96 define a Educação Especial como modalidade de educação escolar oferecida a tais 

estudantes, com preferência na rede regular de ensino, sendo previstos serviços de apoio 
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especializado; currículos, métodos e técnicas que atendam estas necessidades; professores 

com capacitação adequada; prevendo ainda a possibilidade de atendimento em classes, 

escolas ou serviços especializados quando os alunos apresentam condições específicas que 

impossibilitam sua integração no ensino regular (BRASIL, 1996). Conforme o exposto existe, 

em termos de política pública, a preocupação não somente em integrar os alunos com 

deficiência e∕ou NEE, mas de proporcionar-lhes uma aprendizagem satisfatória. 

 Ferronato (2002) e Carvalho (2010) sinalizam a importância em analisar o processo 

educacional escolar na perspectiva da aprendizagem de qualquer aluno, identificando os 

entraves que podem diminuir o êxito do processo e reconhecendo que tais barreiras para a 

aprendizagem não são exclusivas àqueles com deficiências e∕ou NEE. Neste sentido, o 

professor assume importante papel, entretanto,  

(...) examinar a prática pedagógica objetivando identificar as barreiras para a 

aprendizagem é um desafio a todos nós educadores, que até então, as temos 

examinando sob a ótica das características do aprendiz. Suas condições orgânicas e 

psicossociais têm sido consideradas como os únicos obstáculos responsáveis pelo 

seu insucesso na escola. (CARVALHO, 2010, p.62). 

 

 Estabelecer, politicamente, a educação como um direito, cujo acesso deve ver 

assegurado, não é suficiente para consolidá-la como inclusiva. Para tanto, é importante que o 

professor não se ancore na deficiência apresentada pelo aluno, mas centre seus esforços nas 

condições de aprendizagem que ele possui, de modo a valorizar suas potencialidades. Logo, a 

inclusão de alunos com deficiência e∕ou NEE pode representar um desafio, exigindo que o 

professor busque conhecimentos, caso não os tenha, acerca da deficiência ou necessidade 

educativa em questão, assim como metodologias de ensino, recursos e materiais didáticos que 

favoreçam a aprendizagem, especialmente no que tange ao ensino da Matemática, cujos 

objetos de estudo são abstratos. 

 Há situações em que essa busca, aliada à reflexão sobre a própria prática, pode 

incentivar o docente à criação de novos materiais e estratégias. Como exemplo desse tipo de 

criação, tem-se o Multiplano
®
, um material didático destinado ao ensino da Matemática. Este 

material foi desenvolvido por um professor
1
 ao deparar-se com uma turma em que um dos 

alunos era deficiente visual, no contexto da disciplina de Cálculo Diferencial Integral, do 

Curso de Ciência da Computação, ofertado por uma faculdade paranaense. Os recursos e as 

metodologias empregadas pelo professor mostravam-se ineficientes para sanar as dificuldades 

manifestadas pelo estudante, e contribuir com sua aprendizagem. Tendo necessidade de criar 

                                                           
1
 A descrição da criação dessa ferramenta didático-pedagógica é encontrada em: http://multiplano.com.br/ 

http://multiplano.com.br/
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possibilidades que proporcionassem a esse aluno vislumbrar representações de objetos 

matemáticos, que outros estudantes poderiam enxergar no quadro, o professor elaborou um 

material manipulável, que pode favorecer a compreensão de conceitos e procedimentos 

matemáticos.  

 O Multiplano
®
 é uma ferramenta didático-pedagógica composta por uma placa em que 

há perfurações iguais e equidistantes, dispostas em linhas e colunas. Estas perfurações 

permitem o encaixe de rebites nos quais podem ser fixados elásticos e hastes (Figura 1). 

Também há uma segunda versão deste material, mais completa, contendo pinos coloridos com 

a escrita em Braille das letras ―x‖ e ―y‖, da sequência numérica de 0 a 9 e dos sinais de 

igualdade e das quatro operações (Figuras 2 e 3). 

Figura 1: kit Multiplano
®
 (versão simples) 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2016, p. 22) 

 

Figura 2: kit Multiplano
®
 (versão completa) 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2016, p. 22) 
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Figura 3: Pinos com escrita em Braille 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2016, p. 23) 

 

Ferronato (2002) enfatiza que, por meio da utilização das peças do Multiplano
®
, é 

possível representar objetos matemáticos relativos aos campos aritmético, algébrico, 

geométrico e estatístico. Assim, é possível abordar diversos conteúdos com o auxílio deste 

material. Silva (2016), pesquisando o uso do Multiplano
®

, implementou uma proposta 

didática com alunos deficientes visuais na Educação Básica, envolvendo as quatro operações 

aritméticas, além do conceito de ângulo. Gonçalves (2015)e Caetano, Mello e Antonow (2016) 

exploraram o Multiplano
® 

associado ao uso do computador, com a utilização de softwares de 

planilhas eletrônicas e leitores de tela. Tais pesquisas foram desenvolvidas com alunos 

deficientes visuais no contexto do ensino superior. Gonçalves (2015) traz a abordagem do 

conceito de função derivada, enquanto Caetano, Mello e Antonow (2016), o de frações.  

Segundo Ferronato (2002), o Multiplano
®
 é um recurso didático-pedagógico que pode 

ser utilizado igualmente por alunos que apresentem ou não deficiência visual. Estudos como 

os de Arnoldo Junior (2010) e Henrichsen, Costa e Oliveira (2016) apontam que esta 

ferramenta didático-pedagógica pode ser utilizada com alunos surdos, abordando conceitos 

geométricos, como noções primitivas, figuras planas e cálculo de área e ângulos (ARNOLDO 

JUNIOR, 2010) e plano cartesiano (HENRICHSEN; COSTA; OLIVEIRA, 2016). 

O Multiplano
®
 é, portanto, um recurso didático-pedagógico versátil em relação às 

possibilidades de abordagem, podendo ser utilizado tanto na Educação Básica como na 

Educação Superior, não somente com aqueles que apresentam deficiência visual. Em relação 

a outras necessidades especiais, surge a questão: este recurso didático-pedagógico pode 

contribuir na aprendizagem de conteúdos matemáticos por um indivíduo com paralisia 

cerebral? De que forma? 

Na tentativa de responder esta questão, foi realizada uma pesquisa de caráter 

qualitativo, do tipo estudo de caso, tendo como sujeito uma graduanda, de uma universidade 

pública, diagnosticada com paralisia cerebral, que apresenta baixa visão, limitações motoras e 
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uma considerável defasagem no aprendizado de Matemática, de acordo com depoimentos de 

professores do Curso de Graduação. 

Por meio de entrevista semiestruturada realizada com a acadêmica, foram identificados 

os conteúdos de Matemática escolar que ela apresentou dificuldade. A partir disso foi 

elaborada uma sequência de atividades, usando o Multiplano
®

. Desta forma, avaliaram-se as 

possibilidades e limitações quanto ao emprego deste recurso para a aprendizagem desse perfil 

de alunado, considerando a importância de buscar alternativas que favoreçam o processo de 

ensino e aprendizagem.  

  

REFERENCIAL TEÓRICO 

 Atualmente, é notável a crescente participação de alunos com deficiência e∕ou NEE no 

ensino regular. Esta realidade decorre de uma série de ações e políticas, que tiveram como 

ponto de partida a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Alinhado a isto, a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos evidencia a necessidade de medidas para 

garantir a igualdade de acesso à educação aos indivíduos que apresentem qualquer tipo de 

deficiência (UNESCO, 1990). Entretanto, esta busca à igualdade percorreu um longo 

processo. 

Selau (2007) descreve as diferentes formas de relação entre a sociedade em geral e os 

sujeitos ―diferentes da normalidade‖ ao longo da história. Num primeiro momento, tais 

indivíduos eram completamente excluídos do convívio social, por abandono ou eliminação. 

Com a influência da doutrina cristã, surgiram instituições de caráter clínico e assistencial, 

voltadas ao atendimento das pessoas com deficiências, de modo segregado, mantendo-as 

isoladas socialmente. Todavia, a segregação destes sujeitos impede seu desenvolvimento, 

tanto pela falta de relação com situações sociais quanto pela ausência de um ambiente 

desafiador. Colaborando neste sentido, Beyer (2005), fundamentado em ideias vygotskyanas, 

afirma que o desenvolvimento do sujeito está relacionado, principalmente, com a qualidade 

das interações sociais que vivencia. Assim, o isolamento implica diretamente na qualidade das 

trocas psicossociais, advindas das interações sociais, e quanto mais debilitadas forem essas 

trocas, mais lacunar será o desenvolvimento destes sujeitos (BEYER, 2005). 

 A partir de 1950, deu-se início a inserção destes indivíduos nos sistemas sociais, 

inclusive no âmbito educacional, em escolas e classes especiais. Nesta perspectiva de 

integração, não se preveem mudanças na sociedade, mas é o ―portador de deficiência‖ quem 

devia adaptar-se a ela (SELAU, 2007). Desta forma: 
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(...) o modelo de integração é um dos mais fortes exemplos de que estar junto não 

significa estar se relacionando; de que participar da coletividade por si só não basta 

para que ocorra um desenvolvimento adequado da pessoa com necessidade especial, 

inclusive da pessoa sem, já que esta última não se adapta às necessidades do outro. É 

preciso mais. É preciso fazer com que as pessoas com NEE realmente se envolvam 

com as pessoas ditas sem.(SELAU, 2007, p.23). 

 

 Assim, percebeu-se a necessidade em superar a perspectiva da integração dos 

indivíduos com deficiência e∕ou NEE, e adotar uma concepção de educação escolar inclusiva. 

Selau (2007) afirma que esta perspectiva defende que todas as crianças, com ou sem 

necessidades especiais, devem participar do mesmo processo educacional. 

 Justifica-se a importância da inclusão de alunos com deficiências e∕ou NEE pela 

concepção de que o desenvolvimento do indivíduo está intimamente relacionado com o 

desenvolvimento cultural, ou seja, resulta das interações sociais vivenciadas.  

(...) seja ele pela linha do domínio dos meios externos da cultura (fala, escrita, 

aritmética), ou pela linha do aperfeiçoamento interno das próprias funções psíquicas 

(elaboração da atenção voluntária, da memória lógica, do pensamento abstrato, da 

formação de conceitos, do livre arbítrio e assim por diante). (VYGOTSKY, 2011, 

p.869). 

 

Dessa forma, Beyer (2005) ressalta que, na compreensão de Vygotsky, quanto mais 

variados forem os perfis individuais dentro de um grupo, mais enriquecidas serão as trocas 

psicossociais, e assim, contribuindo para o desenvolvimento de cada um. Na concepção 

vygotskyana, o aprendizado consiste no processo de aquisição de informações, habilidades, 

atitudes, valores, etc. por meio da interação com a realidade, o meio ambiente, as outras 

pessoas, estimulando processos internos de desenvolvimento, cujo percurso não está restrito 

somente à maturação orgânica do indivíduo (OLIVEIRA, 1995). Portanto, o desenvolvimento 

cultural possibilita compensar a deficiência, que: 

Por um lado (...), produzindo falhas, obstáculos, dificuldades na adaptação da 

criança. Por outro lado (...) serve de estímulo ao desenvolvimento de caminhos 

alternativos de adaptação, indiretos, os quais substituem ou superpõem funções que 

buscam compensar a deficiência e conduzir todo o sistema de equilíbrio rompido a 

uma nova ordem. (VYGOTSKY, 2011, p.869). 

  

Vygotsky, em sua teoria histórico-cultural, concebe a relação entre o homem e o 

mundo como uma relação indireta, que possui um elemento intermediário, sendo este um 

instrumento ou um signo. Os instrumentos pertencem ao plano externo ao indivíduo, sendo 

criados socialmente para cumprir uma função específica, voltada a transformar e a controlar 

processos da natureza; portanto, este é intermediador entre o sujeito e o mundo. Os signos, 
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denominados por Vygotsky como ―instrumentos psicológicos‖, são elementos externos, 

dotados de significado (OLIVEIRA, 1995). 

Conforme a necessidade de utilização de signos externos diminui, o sujeito passa a 

utilizar signos internos, isto é, representações mentais que substituem os objetos do mundo 

real. Segundo Vygotsky, esse é um processo de internalização (OLIVEIRA, 1995). Ocorre 

uma transformação que gera uma reestruturação mental, em que cada função internalizada se 

relaciona com as já existentes na mente (MOYSÉS, 1997). 

Segundo Oliveira (1995), Vygotsky considera a existência de dois níveis de 

desenvolvimento: nível de desenvolvimento real, quando o indivíduo é capaz de realizar uma 

tarefa sozinho, indicando processos mentais já estabelecidos; nível de desenvolvimento 

potencial, que corresponde a aquilo que o sujeito é capaz de fazer mediante orientação de 

outra pessoa mais experiente. É definida ―zona de desenvolvimento proximal‖ (ZDP) a 

distância entre esses dois níveis, compreendendo aquelas funções que estão em processo de 

maturação. Referindo-se ao processo de ensino e aprendizagem, tanto Oliveira (1995) quanto 

Moysés (1997) apontam que, para Vygotsky, o professor assume importante papel, pois ao 

interferir na ZDP do aluno favorece a revelação de funções ainda não completamente 

desenvolvidas, que não surgiriam de um processo espontâneo.  

Em relação à formação de conceitos pelo sujeito, Vygotsky os classifica como: 

espontâneos (aqueles aprendidos em situações cotidianas) e científicos (aqueles aprendidos no 

contexto escolar, de forma sistematizada e intencional, conforme uma determinada 

metodologia) (MOYSÉS, 1997). Logo, no processo de interação professor-aluno, recomenda-

se que os conceitos científicos sejam abordados de modo que o aluno estabeleça ―um enlace 

indireto com o objeto por meio das abstrações em torno das suas propriedades e da 

compreensão das relações que ele mantém com um conhecimento mais amplo‖ (MOYSÉS, 

1997, p.35). 

 

Números naturais e o campo aditivo 

Os números naturais advêm da necessidade humana em resolver problemas de 

contagem e medida (PIRES, 2013). O pensamento aritmético envolve os conhecimentos 

científicos relativos ao conceito de número, sistema de numeração decimal, além da 

significação das operações. Portanova (2005), afirma que a alfabetização matemática tem seu 

início com o campo da aritmética na etapa da Educação Infantil, e tem continuidade ao longo 

da escolarização.  Em tal etapa, pretende-se promover ―o desenvolvimento das operações de 
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seriação, classificação e, especialmente, inclusão, básicas para a construção de número, além 

de promover o desenvolvimento das noções de conservação, reversibilidade e equivalência‖ 

(PORTANOVA, 2005, p.20). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL 1997), o conceito de 

número é construído pelos alunos a partir das suas vivências do cotidiano, num processo que 

inicia antes da escolarização. O documento orienta que o estudo dos números como objeto 

matemático parta de ―contextos significativos para os alunos, envolvendo, por exemplo, o 

reconhecimento da existência de diferentes tipos de números (naturais, racionais e outros) e 

de suas representações e classificações (primos, compostos, pares, ímpares, etc.)‖ (BRASIL, 

1997, p. 65). 

Sistemas de numeração envolvem princípios que compõem o artifício lógico de 

classificação em grupos e subgrupos das unidades formadoras do número. Sua nomenclatura 

deriva de sua base, a qual implica numa certa quantidade de unidades que devem formar uma 

unidade da ordem seguinte (superior) (PIRES, 2013). Assim sendo, o sistema de numeração 

que usamos é decimal, pois a cada dez unidades de uma ordem qualquer, tem-se uma unidade 

da ordem superior. O sistema de numeração decimal emprega os algarismos de 0 a 9, é 

organizado em ordens e classes, orientadas no sentido da esquerda para a direita. Cada classe 

é composta por três ordens (unidade, dezena e centena). Este sistema tem como característica 

importante o fato de ser posicional, ou seja, o valor de cada algarismo depende da posição que 

ele ocupa na escrita. 

Em relação ao estudo do sistema de numeração decimal, os PCN alertam sobre a 

forma inadequada de sua abordagem, pois:  

Na prática escolar, no entanto, o mais comum é tentar explicitar, logo de início, as 

ordens que compõem uma escrita numérica — unidade, dezena, etc. — para que o 

aluno faça a leitura e a escrita dos números com compreensão. Embora isso possa 

parecer simples e natural do ponto de vista do adulto, que já conhece as regras de 

formação do sistema de numeração, o que se observa é que os alunos apresentam 

dificuldades nesse trabalho, deixando o professor sem compreender por que isso 

acontece (BRASIL, 1997, p.66). 

 

 Quanto à produção da escrita numérica, é observável que alguns alunos recorrem à 

justaposição de escritas já conhecidas por eles, organizadas de acordo sua fala. Pires (2013) 

explica que na relação entre a fala e a escrita numérica, recorre-se à sequência oral tanto para 

compreender e anotar as escritas numéricas, como também para reconstituir o nome do 

número.  
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Se queremos conseguir que as crianças adquiram ferramentas a partir das quais 

possam ―autocriticar‖ as escritas baseadas na correspondência com a numeração 

falada, é preciso garantir a circulação de informação referente às regularidades. 

Assim, fica claro que a análise de uma regularidade observável na notação numérica, 

além de incidir no processo para a escrita convencional, contribui para o avanço da 

numeração falada. (PIRES, 2013, p. 87). 

 

Os procedimentos elementares de cálculo colaboram para o desenvolvimento da 

compreensão do conceito de número. Quanto ao tratamento das operações, os PCN sugerem 

diversos significados a serem abordados no campo aditivo e multiplicativo. Desse modo, a 

adição e a subtração de números naturais devem ser trabalhadas em conjunto. Por existirem 

estreitas conexões entre elas, considera-se que adição e subtração compõem a mesma família. 

Pires (2013) argumenta que esta orientação didática apoia-se em trabalhos de pesquisa sobre 

os campos conceituais. Ao citar Gérard Vergnaud, entende-se por campo conceitual ―um 

conjunto de problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de 

pensamento, informais e heterogêneos, ligados entre si, interferindo igualmente durante o 

processo de aquisição‖ (PIRES, 2013, p. 99-100). 

Pires (2013), fundamentada nas contribuições de Vergnaud, descreve que problemas 

do campo aditivo podem envolver situações: 

 associadas à ideia de juntar (compor dois estados para se obter um terceiro); 

 ligadas à ideia de transformação (alteração do estado inicial), positiva ou negativa; 

 vinculadas à ideia de comparação; 

 de compreensão de mais de uma transformação, positiva ou negativa. 

 

Considerando o conjunto dos números naturais, a adição é uma operação matemática 

cuja associação de outros dois números naturais (denominados como parcelas) resulta em um 

terceiro também natural (chamado soma ou total), motivo pelo qual se diz que a adição possui 

a propriedade do fechamento (PIRES, 2013). Além disso, dentro deste conjunto, a adição 

apresenta as propriedades referentes à comutatividade, elemento neutro e associatividade. 

Acerca da subtração, destaca que: 

Embora seja comumente denominada como operação, não pode ser formalmente 

assim considerada, porque nem sempre é possível achar um número natural que seja 

a diferença (resto ou excesso) de outros dois números naturais. Ou seja, a subtração 

não tem a propriedade do fechamento, no conjunto dos números naturais (PIRES, 

2013, p. 55). 

  

Consequentemente, na subtração as propriedades de comutatividade, associatividade e 

existência do elemento neutro não são satisfeitas (PIRES, 2013). 
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Material Concreto: um recurso didático-pedagógico 

Entende-se por ―material concreto‖ todo aquele objeto possível de manipulação, 

exploração de suas características físicas as quais podem ser associadas a conceitos 

matemáticos (LORENZATO, 2009). O mesmo autor menciona que existem materiais 

considerados estáticos, pois possibilitam somente observação (exemplo: sólidos geométricos 

em madeira); outros permitem ao aluno maior interação (exemplo: material dourado, ábaco) e 

há também materiais considerados dinâmicos, cujas transformações provocam descobertas e 

percepção de regularidades, efetivando a sua aprendizagem. Além disso, Silveira (2012, p.18) 

alega que materiais concretos ―favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de 

resolução [de problemas] e na busca de soluções a partir da sua manipulação e, 

consequentemente, possibilitam a construção do conhecimento matemático‖. 

Em relação à manipulação destes materiais, Silveira (2012) destaca que, inicialmente, 

os alunos podem manifestar dificuldades, propiciando noções superficiais, ideias incompletas 

e percepções errôneas. Dessa forma, sugere que, ―quando este for novidade aos estudantes, 

deve ser concedido um tempo para que realizem uma livre exploração‖ (SILVEIRA, 2012, 

p.33). Contudo, Nacarato (2005) e Lorenzato (2009) concordam que a utilização de materiais 

concretos nas aulas de Matemática não é suficiente para garantir a aprendizagem dos 

conceitos. Para Lorenzato (2009) as atividades não devem ser meramente manipulativas, e 

sim exigir uma atividade mental por parte dos alunos. Por outro lado, Nacarato (2005, p. 4) 

salienta que o ―uso inadequado ou pouco exploratório de qualquer material manipulável 

pouco ou nada contribuirá para a aprendizagem matemática‖. Assim sendo, o modo como 

usá-los representa um fator que depende da concepção do docente em relação à Matemática e 

seu ensino (LORENZATO, 2009).  

Silveira (2012, p. 34) reconhece a necessidade de o docente elaborar propostas 

pedagógicas coerentes à utilização de materiais concretos, visto que eles demandam 

conhecimentos específicos de quem os utiliza, além disso, ―é preciso conhecer o motivo, o 

modo e o momento de colocá-lo em cena‖. 

A formação dos conceitos está relacionada com os métodos utilizados pelo professor. 

Ou seja, para que as metodologias contribuam com o desenvolvimento estas devem ser 

desafiadoras, provocando o raciocínio dos alunos, incentivando-os a ações socialmente 

compartilhadas que irão internalizar-se e, consequentemente, se tornarem ações mentais 

(MOYSÉS, 1997). Neste recorte observam-se fatores que se alinham com a perspectiva de 

inclusão. Moysés (1997) destaca que o elemento sensorial representa um aspecto importante 
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no processo de desenvolvimento cognitivo, servindo de ponto inicial, devendo ser 

ultrapassado e conduzir o aluno a níveis mais elevados de generalização e abstração. Neste 

sentido, inclui-se o material figurativo-concreto. Entretanto, a mesma autora alerta que, 

quanto à utilização de materiais deste tipo, deve remeter a conceituações abstratas, não se 

esgotando em si mesmo. 

  

METODOLOGIA 

A pesquisa discutida neste trabalho é de caráter qualitativo, constituindo-se de um 

estudo de caso sobre o conhecimento matemático de uma estudante de curso superior 

diagnosticada com paralisia cerebral.  

Abordagens qualitativas envolvem dados descritivos, que são obtidos por meio do 

contato direto entre pesquisador e situação estudada, em que o processo é enfatizado mais que 

o produto, preocupando-se em retratar a perspectiva dos participantes (BOGDAN; BIKLEN, 

1982, apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Segundo Lüdke e André (1986), o estudo de caso é 

uma modalidade de pesquisa que tem como foco o estudo de um caso específico, observando 

os elementos que ele possui de único e particular, mesmo que após a realização da pesquisa 

seja possível perceber semelhanças com outros casos e situações. 

Estudos de caso se amparam em princípios éticos, sendo necessária uma série de 

cuidados. Conforme Brasil (2016) orienta-se que o participante deve ser informado dos 

diversos aspectos acerca da pesquisa, assim como ter liberdade tanto de expressão como de 

desistência, sem nenhuma espécie de prejuízo. Além disso, sua privacidade deve ser 

respeitada, mantendo confidenciais seus dados pessoais. Cabe ao participante a decisão 

quanto à divulgação se sua identidade bem como quais, dentre as informações que forneceu, 

podem ser tratadas de forma pública. O participante tem pleno direito de ressarcimento de 

despesas oriundas de sua participação na investigação, e caso esta lhe acarrete danos, deverá 

ser indenizado. Ademais, preconiza-se que sejam respeitadas todas as formas culturais, 

evitando quaisquer ações impositivas ou que gerem constrangimentos. Por conseguinte, o 

processo de consentimento livre e esclarecido envolve o estabelecimento de relação de 

confiança entre pesquisador e participante.  

Dessa forma, quando a estudante foi convidada a participar da pesquisa, foram 

esclarecidos aspectos em relação aos objetivos, a forma como ela seria desenvolvida, a 

dinâmica dos encontros e sobre como seriam reunidos e utilizados os dados, cujas 

informações seriam confidenciais, bem como sua identidade seria mantida em sigilo. Devido 
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sua participação ser de caráter voluntário, foi assegurada total liberdade, tanto para solicitar 

esclarecimentos adicionais em qualquer aspecto como para desistir da colaboração a qualquer 

momento, caso julgasse necessário ou conveniente. Além disso, ressaltou-se que sua 

colaboração não acarretaria ônus de qualquer natureza. Mediante seu aceite, solicitou-se sua 

autorização para divulgação do presente estudo em publicações científicas, eventos 

acadêmico-científicos e em páginas da universidade. Todas as garantias anteriormente citadas 

foram formalizadas em um documento, exposto no Apêndice A deste artigo, o qual foi lido 

pela convidada e por ela assinado espontaneamente. 

 

Recorte sobre a paralisia cerebral: descrição da participante da pesquisa 

A paralisia cerebral (PC) é um problema neurológico, provocado por lesões cerebrais 

ocorridas nos períodos pré,  peri e pós-natal, podendo causar déficits neuromotores e/ou mentais 

(PENTEAN e MURATA, 2000). Seus danos não são progressivos, porém os indivíduos com 

paralisia cerebral podem apresentar: 

[...] deficiências múltiplas, resultantes, de associação com deficiência mental, auditiva ou 

visual; podem ter problemas expressivos na área psicomotora, outros específicos de 

aprendizagem ou emocionais, movimentação descoordenada bem como dificuldade de 

fala. Ainda podem apresentar alterações psicológicas, psiquiátricas, de comunicação 

(decorrentes de suas dificuldades musculares) ou dificuldades sociais. No entanto, estas 

últimas, muitas vezes, advém de fatores ligados às reações sociais e familiares em relação 

à deficiência física. (PENTEAN; MURATA, 2000, p.41). 
  

Verifica-se que nem todos os casos de paralisia cerebral provocam deficiência mental. A 

aparente dificuldade mental do sujeito é, muitas vezes, consequência de problemas de 

comunicação com as demais pessoas (BRASIL, 2006). Alvarenga e Telmo (2012) reforçam que 

indivíduos com PC só tem sua inteligência comprometida se a lesão afetar determinadas áreas 

cerebrais, responsáveis pelo pensamento e pela memória. 

Neste sentido, Rubinstein, Ramalho e Netto (2002) acrescentam que as sujeitos com 

paralisia cerebral sofrem alterações que limitam o seu desenvolvimento, em razão da própria 

deficiência. Fatores como gravidade e precocidade da instalação da deficiência podem acarretar 

restrições na sua interatividade com o meio, podendo acentuar possíveis defasagens.  

Entretanto, mesmo que o desenvolvimento dessas crianças ocorra de forma atípica, 

as suas necessidades básicas permanecem existindo como as de qualquer criança. 

Assim, as crianças com PC necessitam ser encorajadas a realizarem diversas 

atividades que maximizem seu desenvolvimento em nível cognitivo, social e motor, 

reconhecendo suas potencialidades, assim como suas limitações, condições comuns 

a todos os seres humanos (RUBINSTEIN; RAMALHO; NETTO, 2002, p.34). 
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Assim sendo, o presente estudo conta com a colaboração voluntária de uma estudante 

universitária, que atualmente cursa o sétimo semestre de um curso de licenciatura, na área das 

Ciências Exatas. Esta estudante, diagnosticada com paralisia cerebral, apresenta baixa visão e 

limitações nos movimentos. Não há elementos para afirmar que a estudante possua deficiência 

intelectual, mas ela manifesta um raciocínio lógico-matemático pouco desenvolvido, de 

acordo com relatos informais de alguns de seus professores.  

 

O desenvolvimento da investigação 

A pesquisa realizada teve como intuito analisar possíveis potencialidades e limitações 

quanto ao uso do Multiplano
®
 como recurso didático-pedagógico por pessoa com paralisia 

cerebral. Para tanto, foi desenvolvida uma sequência de atividades, envolvendo conteúdos que 

a discente manifestou dificuldade, durante a fase inicial do presente estudo. 

Nos primeiros encontros, em que foi apresentado à estudante o Multiplano
®
, buscou-se 

explorar aspectos referentes aos seus conhecimentos matemáticos. Procurou-se realizar esta 

entrevista de forma semiestruturada, com a intenção de evitar que a participante demonstrasse 

constrangimento ao responder os questionamentos realizados pela pesquisadora. A partir 

desses diálogos, foi verificada a necessidade de a sequência didática contemplar conceitos 

associados ao pensamento aritmético, que normalmente são abordados no Ensino 

Fundamental, objetivando ampliar o campo de conhecimento de conteúdos matemáticos da 

acadêmica. 

Algumas das atividades elaboradas consistiam de problemas matemáticos. Segundo 

Romanatto (2012), os problemas matemáticos consistem em situações que exigem a 

realização de uma série de ações ou operações para a obtenção de um resultado. ―Ou seja, a 

solução não está disponível de início, mas é possível construí-la‖ (ROMANATTO, 2012, p. 

301).  Entretanto, como a estudante manifestou dificuldade em organizar estratégias para a 

resolução dos problemas propostos, as atividades seguintes pouco demandaram ações para a 

aplicação do conhecimento. 

No decorrer das atividades, os dados da pesquisa foram reunidos por meio de 

gravações em áudio e anotações da pesquisadora em um diário de bordo. A análise destes 

dados foi realizada por meio da análise de conteúdo. Segundo Cury (2008) a análise de 

conteúdo é organizada em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados. Na pré-análise ocorre a organização do material a ser explorado, leitura do mesmo 
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e formulação de hipóteses e objetivos da análise. Durante a exploração do material são 

utilizados procedimentos de unitarização e categorização. Desta forma: 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constituintes de um 

conjunto por diferenciação e, em seguida, de reagrupamento segundo gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 

classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registros, no caso da 

análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão 

das características comuns destes elementos (BARDIN, 201, p. 147) 

 

 A última etapa compreende ao tratamento dos resultados, em que as categorias 

formuladas na categorização são discutidas, sendo conveniente a formulação de um texto que 

propicie a compreensão do significado da classe, podendo utilizar exemplos do próprio texto 

original (CURY, 2008). 

  

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A seguir, relata-se como foram desenvolvidas as quatro atividades que compuseram a 

sequência didática organizada para investigar o uso do Multiplano® como recurso didático-

pedagógico por pessoa com paralisia cerebral. 

a) Atividade 1 – explorações no campo aditivo  

 Devido a participante apresentar baixa visão, para o desenvolvimento das atividades 

optou-se em expor os enunciados em slides, possibilitando a ampliação da fonte a fim de 

facilitar a visualização, e assim, a aluna ter acesso ao conteúdo da atividade quantas vezes 

necessitasse. O registro das respostas das atividades também ocorreu por meio informatizado, 

pois devido ao comprometimento da motricidade, a estudante faz pouco uso da escrita.  

 A estudante apresentou certa dificuldade em manusear as peças originais do material, 

sendo então necessário adaptá-las (os rebites de plástico foram substituídos por pinos de 

madeira, com superfície não tão lisa e de maior tamanho). Entretanto, a aluna pouco 

conseguiu manuseá-los, e assim, durante as atividades, optou-se por a pesquisadora manipular 

o material conforme as instruções (respostas) fornecidas pela aluna. 

A primeira atividade proposta envolvia conhecimentos acerca dos conceitos de 

número e numeral e operações do campo aditivo. Nesta atividade, nomeada como ―Desafio 1‖ 

e exposta na Figura 4, foi solicitado a distribuição da sequência numérica de 1 a 9 em uma 

figura triangular, obedecendo uma determinada regra (em todos os lados da figura geométrica 

os números dispostos deveriam somar 17).  
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Figura 4: Atividade 1 

 
Fonte: Adaptado de Dante (2005, p. 30) 

 

No primeiro momento, a estudante apenas distribuiu a sequência nos espaços 

reservados, sem levar em consideração as regra do problema. Contudo, indicou sua 

compreensão da sequência de contagem ao colocar coerentemente o sucessor de cada número. 

A pesquisadora alertou que, desta forma, não era possível satisfazer a regra.  

No segundo momento, a aluna apresentou a disposição conforme Figura 5 (o numeral 

9 teve de ser representado simbolicamente, devido a quantidade insuficiente de pinos). Nesta 

resolução, dois lados somavam 17, porém o terceiro lado da figura este valor é ultrapassado. 

Percebendo que a dificuldade do problema centrava-se nos números colocados nos cantos da 

figura, a pesquisadora sugeriu que nestes fossem alocados os menores números da sequência.  

Figura 5: Primeira resolução 

 
Fonte: Acervo da autora 

 

Sua tentativa seguinte apresentou a disposição 1 – 8 – 5 – 3, que vizinhavam com 3 – 

7 – 4 – 2,  cuja soma era 16, e explicou que ainda restavam para uso os números 6 e 9, que 

seriam colocados no último lado. A aluna demonstrou não ter observado que deveria fazer 

trocas, para igualar a soma em todos os lados. Foi necessário fazer a representação das 
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possibilidades, ou seja, efetuar os cálculos no Multiplano
®
. Então ela chegou, corretamente, à 

seguinte disposição: 1 – 9 – 5 – 2 ∕ 2 – 8 – 4 – 3 ∕  3 – 7 – 6 – 1. 

Questionada se essa forma era a única forma de resolução, a aluna hesitou em 

responder. Então, outras possibilidades foram exploradas, partindo dos números dispostos nos 

cantos. Observou-se que a aluna, até então, havia priorizado a ação de juntar, para quantificar 

17 em cada lado. No entanto, demonstrou não perceber que o problema envolvia também a 

ideia de transformação, ou seja: somando 1 e 2, que são os extremos de um lado, obtém-se 3 

que somado a um certo valor resulta em 17. Ou seja: 

3 + x = 17x = 17 – 3  x = 14 

Verifica-se que este resultado é obtido por meio de uma subtração, num procedimento 

reverso. Este valor é a soma de outros dois números, pertencentes ao intervalo de 4 a 9, 

compreendendo duas possibilidades: 9 + 5 ou 8 + 6. Este procedimento foi representado por 

meio do material didático, possibilitando a aluna efetuar os cálculos. A partir disso, na 

sequência, a estudante teve maior facilidade para compor os outros dois lados da figura. 

O recorte descrito anteriormente ilustra a situação exposta nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental, nos anos iniciais: ―(...) a 

dificuldade de um problema não está diretamente relacionada à operação requisitada para a 

sua solução. É comum considerar-se que os problemas aditivos são mais simples para o aluno 

do que aqueles que envolvem a subtração‖ (BRASIL, 1997, p. 69). No entanto, há problemas 

mais facilmente resolvidos por meio da subtração, como é o caso do problema proposto na 

primeira atividade. 

b) Atividade 2 – resolução de um problema no campo aditivo 

A segunda atividade (Desafio 2), apresentada na Figura 6, consiste em preencher um 

quadrado mágico, de ordem 4x4. Precedendo a tarefa, foi dada a definição de quadrado 

mágico, juntamente com um exemplo de ordem 3 x 3. Bigode (2006, p. 26) destaca que tal 

atividade deve ser explorada em aula como ―uma sequência didática de problemas lógicos que 

envolvem conceitos e propriedades sobre operações, cálculo mental e estimativas‖, não 

somente como um quebra-cabeças. 
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Figura 6: Atividade 2 

  

 

Fonte: Adaptado de Bigode (2006, p. 86) 

 

Primeiramente, a aluna manifestou desconhecer o intervalo de números que utilizaria 

para preencher o quadrado. Foi necessário abordar aspectos referentes a esta figura 

geométrica, a partir do exemplo contido na atividade. 

Utilizando o Multiplano
®
, foram fixados dois pinos, com um intervalo de oito furos 

entre eles. A aluna compreendeu que a medida deste lado era de 10 furinhos, e a partir disso 

soube dar as instruções para a colocação dos demais pinos (que são os vértices do quadrado, 

por onde seria fixado o elástico). Com isso manifestou entendimento que num quadrado todos 

os lados possuem a mesma medida. Entretanto, como a atividade enfatizava as operações de 

adição, subtração e multiplicação (para a obtenção da sequência de números para o 

preenchimento da figura), não foram abordadas as características geométricas de tal forma, 

como paralelismo e perpendicularismo de retas, e ângulos formados por semirretas. A noção 

de segmento de reta foi abordada, brevemente, quando se tratou da medida dos lados, e na 

identificação das diagonais do quadrado, que num primeiro momento a aluna confundiu com 

os segmentos na posição vertical (o exemplo explicativo da atividade apresentava uma malha, 

com 3 linhas e 3 colunas). Porém, com a construção feita no recurso didático-pedagógico, a 
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aluna superou este equívoco, conseguindo identificar o segmento que forma uma das 

diagonais, e a partir disso concebeu a existência de duas diagonais no quadrado. 

Entretanto, a aluna manifestou dificuldade em conceber que a figura do exemplo, 

tomando como um quadrado, cujos lados têm a mesma medida, deve, obrigatoriamente, 

possuir a mesma quantidade de linhas e colunas. Essa dificuldade ficou explícita quando 

questionada sobre qual o número de colunas. Sabendo-se que o quadrado possui 3 linhas, ora 

respondeu que haveriam 4 colunas, ora 2 colunas. A observação da figura da atividade não foi 

suficiente para concluir que o número de linhas era igual ao número de colunas. Esta 

dificuldade, vista como um entrave para a determinação do intervalo de números que seriam 

utilizados para o preenchimento do interior do quadrado, só foi superada a partir da 

explicação, por meio de desenhos, a qual a aluna percebeu que quando o número de colunas 

difere do número de linhas, a figura formada não é um quadrado, e sim, um retângulo. Apesar 

de aluna identificar a representação de um quadrado, não manifestou fazer relações entre a 

medida de seus lados a outros elementos.  

Sendo, tal quadrado, descrito como 3 x 3 (três por três), foi perguntado quantos 

espaços vagos teria, sem que fosse feita a contagem de um a um. Respondeu, erroneamente, 

três espaços (referindo-se apenas a primeira linha), depois, cinco. Por fim, soube operar a 

multiplicação que resultava em 9, mas demonstrou não compreender a relação entre este 

número (nove) com a quantidade de espaços vagos ao preenchimento, assim como quais 

seriam os números a serem utilizados. Por meio de desenhos, a aluna concluiu que nove 

(resultante de 3x3) eram os espaços vagos, que consequentemente seriam preenchidos com os 

algarismos de 1 a 9. Confirmando esta superação, afirmou que no desafio dado, cujo quadrado 

tem 4 linhas e 4 colunas, sendo denominado 4x4, totalizam 16 espaços a serem completados, 

intervalo compreendido de 1 a 16. 

Problemas maiores foram detectados quando apresentadas as regras de preenchimento 

do quadrado. O ―quadrado mágico‖ caracteriza-se pelo somatório dos números constituintes 

em todas as linhas, colunas e diagonais, que resulta em um valor constante, chamado 

―constante mágica‖.  Já sabido que o quadrado 4x4 deveria ser completado com os números 

de 01 a 16, sendo que alguns desses números já estavam dados, e que 34 era o valor da 

constante mágica, a aluna manifestou muita dificuldade em realizar as devidas operações, 

para completar os espaços corretamente. 

A primeira linha foi disposta da seguinte maneira: 15, (?), 3 e 6, e neste caso faltava 

apenas um número. A aluna apresentou ―10‖ como o número que estava faltando. 
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Questionada sobre o modo como chegou a esta conclusão, respondeu que primeiramente 

somou ―5‖ ao 15, e logo somou o resultado obtido ao 3 e ao 6, totalizando 29. Alegou que 

testou com o número 5 aleatoriamente. Observando que não tinha atingido 34, a aluna disse 

que resolveu testar outro número, e escolheu o 4, e efetuando a soma com os demais números 

percebeu que também não chegava em 34. Relatou que em seguida testou somar 6 

(desconsiderou que não poderia repetir números; o número 6 já havia sido usado), e a soma 

também não resultava em 34. Em seguida, disse que pensou que teria de ser um número bem 

maior, e aleatoriamente efetuou a soma com 10, e que ―do nada‖ chegou ao resultado 

esperado. Perguntou-se o porquê de ter efetuado assim, se haveria outro(s) modo(s), e a aluna 

respondeu que era só ir testando.  

Baseado nas afirmações da aluna, percebeu-se que ela: 

- quando testou o número 5 e não atingiu o resultado esperado, não concluiu que se 

adicionasse um número menor que 5 (no caso o 4), o novo resultado seria inferior ao resultado 

obtido anteriormente; 

- não percebeu que, ao testar com 5, somando-o aos demais números obtém-se 29, e 

que 29 é menor que 34 em 5 unidades, deveria acrescentar 5 aos 5 do teste e assim obteria 10. 

Logo, 10 somado a 15, 3 e 6 resultaria 34. 

- não vislumbrou que, sendo 34 o total de uma soma entre números, na falta de certo 

número este é obtido através da subtração entre o total e o somatório dos demais números:  

34 = 15 + x + 3 + 6  34 – (15+3+6) = x  34 – 24 = x x= 10 

- além disso, não percebeu que, a partir do resultado final e dos números já 

conhecidos, o número desconhecido também pode ser obtido da seguinte forma: 

34 – 15 = 19; 19 – 3 = 16; 16 – 6 = 10  10 é o número desconhecido. 

Assim, como manifestado na primeira atividade proposta, percebe-se que a 

participante concebe a operação da adição como a ação de juntar, entendendo, contudo, a 

subtração como a ação de retirar, não identifica esta operação como o inverso da adição e, 

consequentemente, não percebia a subtração como recurso necessário para encontrar o valor 

desconhecido. As intervenções realizadas nessa segunda atividade objetivaram superar esta 

dificuldade, utilizando o Multiplano
®
 para a realização dos cálculos.   

Primeiramente, a partir das tentativas realizadas pela aluna para efetuar adição que 

resultasse em 34, foi trabalhado em torno da diferença entre o resultado esperado e o obtido 

(34 e 29). Posterior a isso, trabalhou-se em torno da diferença entre 34 e o somatório dos 

números conhecidos. E por fim, trabalhou-se em torno de subtrações sucessivas (retirou-se 15 
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de 34, do resultado retirou-se 3, e do novo resultado subtraiu-se 6). Foi assim trabalhado para 

que a aluna pudesse perceber que testar números ao acaso não implica em desenvolver um 

raciocínio matemático (no caso, partiu do teste para a operação de adição, sem relacionar a 

falta de determinado número com a operação de subtração). 

A partir desta abordagem, a aluna teve maior facilidade para concluir a atividade, 

conforme apresentado na Figura 7. 

Figura 7: Resolução da atividade 2 

 
Fonte: Acervo da autora 

c) Atividade 3 – realização de conversões numéricas 

A terceira atividade (Figura 8) propõe a realização de operações envolvendo 

conversões, utilizando o Multiplano
®
. 

Figura 8: Atividade 3 

 
Fonte: Acervo da autora 

 

 No desenvolvimento dessa atividade, a aluna demonstrou maior facilidade em relação 

às atividades anteriores. Conseguiu representar os numerais corretamente por meio dos pinos 

coloridos, orientando a colocação destes sempre no sentido da esquerda para a direita. Ao 

efetuar os cálculos, demonstrou habilidade em operar com os grupos separados por cores, e 

partir disso, realizou as conversões necessárias aos procedimentos de reserva e recurso 
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(Figura 9). Orientou, corretamente, a representação dos resultados obtidos. Quando solicitada 

a transposição das representações no material para o algoritmo escrito, a aluna demonstrou 

conhecimento em seu emprego, apesar de relatar que normalmente faz uso de cálculos 

mentais.  

Figura 9: Resolução do item ―a‖ 

 
Fonte: Acervo da autora 

d) Atividade 4 – a representação simbólica de números naturais 

A atividade 4 (Figura 10) apresentava números escritos por extenso, propondo que 

estes fossem reescritos na linguagem simbólica e em ordem crescente. Tratava-se de numerais 

com três classes. Após, foram feitas perguntas quanto à interpretação desses números, 

necessitando o uso do algoritmo. 

Figura 10: Atividade 4 
 

 
 

 

 
 

Fonte: Acervo da autora 

A escolha por realizar essa atividade decorre do contato inicial com a participante, em 

que foram apresentados numerais compostos por duas classes a aluna demonstrou certa 

dificuldade em realizar a leitura. Por exemplo, 4.310 a aluna leu como ―quatrocentos e trinta e 

um‖. Foi notável que, ao omitir o zero da ordem das unidades, deslocava todas as outras 

ordens para a esquerda. Quando solicitado a leitura de 82.425, respondeu ―oito mil, duzentos 

e quarenta e dois‖, manifestando confusão em relação ao algarismo das unidades (5). Esta 

dificuldade não foi observada em relação a numerais de uma única classe. Assim, para 
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auxiliar na compreensão do sistema decimal posicional – o que é normalmente trabalhado nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental – houve necessidade de abordar a decomposição do 

numeral, além da definição de ordens e classes.  

Conforme o exposto na atividade, a aluna representou, ao ditar para a pesquisadora, 

―cento e quarenta e nove milhões, seiscentos mil quilômetros‖ da seguinte forma: 

―100.409.000.600‖. Compreende-se a ocorrência desta forma de representação pelo fato de 

que a aluna: 

(...) supõe que a numeração escrita se prende rigorosamente à numeração falada, e 

sabe também que no sistema de numeração a quantidade de algarismos está ligada à 

grandeza do numero. Assim, a numeração falada diz respeito essencialmente à 

escrita dos números que estão entre nós. Por exemplo, o número 2.894 nesse período 

pode ser representado (...) como ―2000800904‖ (LERNER; SADOVSKY, 1996, 

apud PIRES, 2013, p.93) 

 

Quanto a esta situação em sala de aula, os PCN (BRASIL, 1997) orientam que o 

docente possibilite aos alunos a oportunidade de expor suas hipóteses acerca da escrita dos 

números, as quais servem para subsidiar a organização de atividades pedagógicas. 

Percebe-se que a aluna representou a linguagem falada ―seiscentos‖ corretamente, 

porém na classe das unidades. No entanto, a escrita de 149 apresentava-se de forma não 

convencional. Visando facilitar a compreensão, optou-se por representações, primeiramente, 

na classe das unidades no Multiplano
®

, e só depois posicionar na classe correta, conforme 

linguagem falada. Para tal, foi utilizada uma tabela (Figura 11) para diferenciar as classes 

numéricas, e suas respectivas ordens, o que contribuiu para o entendimento da aluna. A aluna 

manifestou dificuldade de percepção quanto à grandeza dos números abordados na atividade. 

Assim, a utilização da tabela também auxiliou na colocação dos numerais em ordem 

crescente.  

Figura 11: Tabela completada conforme ordens e classes numéricas 

 
Fonte: Acervo da autora 
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No desenvolvimento das atividades relatadas anteriormente, é possível identificar 

aspectos da teoria vygotskyana. As interferências da pesquisadora, de modo a assistir a aluna 

durante as atividades, ilustram o que se entende por intervir na zona de desenvolvimento 

proximal da estudante, pois propiciaram progressos que não sobreviriam espontaneamente. 

Considerando que ―Vygotsky trabalha explícita e constantemente com a ideia de 

reconstrução, de reelaboração, por parte do indivíduo, dos significados que lhe são 

transmitidos pelo meio cultural‖ (OLIVEIRA, 1995, p. 63), a orientação partiu das respostas 

equivocadas fornecidas pela aluna. Entende-se que respostas errôneas fazem parte, 

construtivamente, do processo de aprendizagem, pois ―o erro se constitui como um 

conhecimento: é um saber que o aluno possui, construído de alguma forma, e é necessário 

elaborar intervenções didáticas que desestabilizem as certezas, levando o estudante a um 

questionamento sobre as suas respostas‖ (CURY, 2007, p. 80), 

Dessa forma, durante o desenvolvimento das atividades, procurou-se valorizar as 

estratégias apresentadas pela discente e possibilitando que ela própria vislumbrasse o caminho 

correto. 

2) Contribuições do emprego do Multiplano® 

Os dados da pesquisa, reunidos por meio de gravações em áudio e anotações em um 

diário de bordo, foram analisados conforme as categorias pré-definidas nas atividades, 

relacionadas ao emprego do material didático-pedagógico. 

i) Sistema numérico decimal posicional 

 Durante o desenvolvimento das atividades, a estudante manifestou compreensão em 

relação aos aspectos cardinal e ordinal dos números. Em relação ao sistema de numeração 

decimal, demonstrou entendimento de suas características, referentes aos símbolos 

empregados, a relação entre valor e posição e as regras de agrupamento, fazendo distinções 

entre unidade, dezena e centena. Porém, referente a numerais com mais de uma classe, foram 

observadas dificuldades de leitura, escrita, e decomposição destes números em unidades. 

Neste sentido, o Multiplano
®

 foi empregado na tentativa de atenuar tais dificuldades: por 

meio do uso de pinos coloridos foram abordadas as conversões entre os componentes das 

ordens, ampliando para as classes seguintes. Além disso, a compreensão destas conversões é 

necessária para a realização das operações aritméticas, seja pelo cálculo mental ou utilizando 

algoritmos, quando procedimentos de conversão são empregados. 
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ii) Operações no campo aditivo dos números naturais 

 Em relação à abordagem das operações, os problemas apresentados nas atividades 1 e 

2 enunciavam a adição como estratégia de solução. Entretanto, era necessário ir além da 

concepção inicial da adição (ação de juntar), mobilizando conhecimentos relativos à 

reversibilidade e propriedades das operações. Neste sentido, a utilização do material didático-

pedagógico intencionou favorecer a compreensão dos cálculos envolvidos. Ou seja, os 

procedimentos aditivos e subtrativos foram simulados no Multiplano
®
. A aluna relatou que, 

por fazer pouco uso da escrita, efetua os cálculos mentalmente. Pires (2013), ao citar Parra e 

Saiz (1996), salienta a importância do cálculo mental para a resolução de problemas e para 

ampliação do conhecimento no campo numérico. Logo, o desenvolvimento das operações por 

meio do Multiplano
®
 representou um momento para sanar suas dúvidas quanto aos 

algoritmos, cujo uso foi requisitado nas atividades 3 e 4. 

iii) Percepção geométrica 

 Devido as atividades 1 e 2 envolverem noções geométricas, houve necessidade de 

abordar conceitos referentes às figuras geométricas planas, como triângulo, quadrado, 

retângulo, explorando, brevemente suas características. Para isso, utilizou-se o Multiplano
®
 

para construir estas representações, propiciando a estudante observar algumas propriedades 

dessas figuras geométricas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da pesquisa mostram que foi válido o uso do material didático 

pedagógico, pois propiciaram à graduanda visualizar os procedimentos matemáticos 

envolvidos durante as atividades, oferecendo condições para elaborar estratégias de resolução 

das questões propostas. No entanto, apesar de o material ter sido adaptado, ele apresentou 

limitações quanto ao manuseio, tendo sido pouco explorado pela estudante devido ao 

comprometimento de sua motricidade. Procurou-se trabalhar com a versão virtual deste 

material, porém esta não se encontrava disponível pelo fabricante do Multiplano
®

. Assim, 

referente a tornar as atividades mais adequadas a alunos que apresentam restrições motoras, 

sugere-se que, no futuro sejam utilizados outros recursos materiais, especialmente os que 

fazem uso do computador, como por exemplo, o Geoplano Virtual. 

Por outro lado, as atividades desenvolvidas propiciaram novas compreensões sobre a 

ação do professor, enquanto mediador entre aluno e objeto do conhecimento. O docente, ao  

propiciar condições ao educando para a compreensão do conhecimento ensinado, necessita 
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tomar como ponto de partida as condições de aprendizagem apresentadas pelo aprendiz, de 

modo valorizar suas potencialidades. Além disso, frente à diversidade dos sujeitos presentes 

em uma sala de aula, é importante o docente levar em consideração que a formação de 

conceitos pelo aluno demanda tempo, e que cada aluno tem o seu.  
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APÊNDICE A– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa intitulada ―O 

uso do multiplano na perspectiva da inclusão de pessoa com paralisia cerebral: um estudo de 

caso‖, realizada pela acadêmica Clarice Fonseca Vivian, sob orientação da Profa., Dra. 

Ângela Maria Hartmann, como requisito para a obtenção do título de licenciado em Ciências 

Exatas –Matemática, pela Universidade Federal do Pampa. A pesquisa tem por objetivo 

analisar possíveis potencialidades e limitações quanto ao uso do Multiplano
®
 como recurso 

didático-pedagógico. 

 Para a pesquisa, foi elaborada uma sequência de atividades, envolvendo conteúdos que 

exploram o pensamento aritmético. Os encontros destinados à realização das atividades serão 

previamente agendados, conforme sua disponibilidade. 

  Os dados da pesquisa serão reunidos por meio de gravações em áudio e anotações 

feitas pela pesquisadora em um diário de bordo. Esses dados serão armazenados pela 

pesquisadora responsável, mantendo o seu nome e identidade em sigilo. Os resultados obtidos 

por meio deles poderão ser divulgados em publicações científicas, eventos acadêmico-

científicos e em páginas da Universidade Federal do Pampa. 

 Este documento lhe assegura a liberdade em colaborar com o estudo, de solicitar 

esclarecimentos adicionais em qualquer aspecto que desejar, assim como de desistir da 

colaboração a qualquer momento, caso julgue necessário ou conveniente. Ressalta-se que sua 

colaboração não lhe acarretará ônus de qualquer natureza. 

 Após estes esclarecimentos, caso concorde em fazer parte do estudo e autorize a 

publicação do mesmo no portal do Curso de Ciências Exatas – Licenciatura solicita-se que 

assine duas vias deste documento. Uma delas é sua e a outra será arquivada pela pesquisadora 

responsável. 

 

__________________________________ 

Nome: 

RG:_________________ 

(Participante voluntária) 

_________________________________ 

CLARICE FONSECA VIVIAN 

CPF: _______________ 

(Pesquisadora)

 

Caçapava do Sul, __________, de______________________de 2017. 

 


