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Resumo 
 

 
 

Em 2006, com o objetivo principal de explorar a representação decimal de números racionais 
de um ponto de vista estético, Nathalie Sinclair criou uma calculadora colorida em que cada 
dígito está associado a uma cor diferente. Em 2009, já pensando em aplicações para a 
educação inclusiva, Maisa Rodrigues e Lulu Healy incluíram um recurso sonoro nessa 
calculadora, associando cada dígito a uma determinada nota musical. Inspirados nessas 
calculadoras, este trabalho apresenta um aplicativo que mantém as características das 
originais, como cor e notas musicais, mas que inclui outros recursos: paletas de cores 
adaptadas para daltônicos, vibração via código Morse para surdocegos e o acréscimo do 
recurso da fala dos dígitos em vários idiomas, facilitando seu uso para as pessoas cegas. O 
programa é gratuito e pode ser executado em um navegador em computadores desktop, 
celulares e tablets (<http://www.cdme.im-uff.mat.br/html5/edn/edn-html/edn-enr-br.html>). 
Além do software em si, apresentamos também um breve panorama sobre a educação de 
alunos excepcionais. Embora o aplicativo tenha sido concebido tendo em mente a educação 
especial, acreditamos que todos os alunos poderão se beneficiar das representações múltiplas 
oferecidas pelo programa. 

 
Palavras-chave: Educação Especial; Tecnologias Digitais Assistivas; Ensino de Matemática; 
Representações Múltiplas. 
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1 Introdução 
 

A Tecnologia Assistiva (TA) tem, entre seus propósitos, tornar mais independente as 

ações de aprendizagem de alunos especiais como cegos e surdos. Nos últimos anos, tem 

crescido a demanda e o número de projetos voltados para esse tipo de tecnologia. É nesse 

contexto que se insere o nosso trabalho. 

 Tomamos como ponto de partida as calculadoras propostas por Sinclair (2001) e 

Rodrigues (2009). Originalmente pensada para ser utilizada em computadores, a calculadora 

de Sinclair (2001) foi concebida para explorar a representação decimal de números racionais 

do ponto de vista estético, utilizando uma interface atraente, onde cada dígito é representado 

por uma cor distinta.  

Posteriormente, por influência da pesquisadora Lulu Healy, percebeu-se que o software 

poderia ser útil a alunos excepcionais: as cores tornam mais atraente e fácil o ensino de 

pessoas surdas e, com o acréscimo de notas musicais na calculadora feito por Rodrigues 

(2009), a ferramenta também passou a ser acessível às pessoas cegas. 

Além da cor e das notas musicais, o aplicativo que aqui apresentaremos inclui outros 

recursos: paletas de cores adaptadas para daltônicos, vibração via código Morse para 

surdocegos e o acréscimo do recurso da fala dos dígitos em vários idiomas, facilitando seu 

uso para as pessoas cegas. O aplicativo é gratuito e pode ser executado em um navegador em 

computadores desktop, celulares e tablets:  

<http://www.cdme.im-uff.mat.br/html5/edn/edn-html/edn-enr-br.html>. 

Nosso trabalho está dividido como se segue. No Capítulo 2, fazemos uma breve descrição 

histórica da educação dos surdos e cegos, abordando suas lutas pelo reconhecimento como 

cidadãos e pessoas que têm todo direito ao acesso à educação. Procuramos também abordar 

um pouco sobre a educação matemática dessas pessoas excepcionais, incluindo uma análise 

de trabalhos que envolvem Arte e Matemática para o caso da educação de surdos. Ainda, 

nesse capítulo, indicamos os sistemas de comunicações mais conhecidos e utilizados por 

pessoas surdocegas.  No Capítulo 3, descrevemos as calculadoras propostas por Sinclair 

(2001), Rodrigues (2009), Martins (2010) para, em seguida, apresentar nosso aplicativo 

expondo suas funcionalidades. No capítulo 4, tecemos alguns comentários finais, incluindo 
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sugestões de ações futuras. 

Aspectos históricos do código Morse são apresentados no Apêndice A e, no Apêndice B, 

a partir dos trabalhos de Maia (2013), Bailão et al. (2014) e Casarin (2015), indicamos os 

tipos de daltonismo e algumas paletas de cores projetadas especialmente para as pessoas 

daltônicas. Por fim, no Apêndice C, reproduzimos algumas questões matemáticas proposta 

por Bortolossi (2009) que podem ser exploradas com o aplicativo. 
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2 Educação de Alunos Excepcionais 
 

Neste capítulo, será feita uma breve descrição histórica da educação de cegos, surdos e 

surdocegos. Procuramos também abordar um pouco em como funciona a educação 

matemática dessas pessoas consideradas como excepcionais.  

 
2.1 Cegos 

 
Um pouco de história... 

Voltando um pouco no tempo, nas sociedades primitivas, é possível ver, de acordo com 

Bill (2017), que “as crianças e os enfermos que não tivessem desenvolvido o sentido da visão 

eram mortos ou abandonadas à própria sorte”, ressaltando que isso acontecia até mesmo em 

civilizações consideradas evoluídas, como a de Atenas, por exemplo, onde esse tipo de 

comportamento era comum. Somente com o avanço do conhecimento científico, 

principalmente no aspecto da saúde e da educação, é que se começou a pensar e incentivar 

novas maneiras de educar pessoas com deficiência visual (BILL, 2017). 

Segundo Bill (2017), um marco histórico na educação das pessoas cegas ocorreu quando 

Valentin Haüy (1745-1822), após assistir a um espetáculo deprimente proporcionado por 

jovens cegos nas ruas de Paris, se preocupou com o estado lastimável dessas pessoas e se 

interessou por retirá-las dessa situação, visando uma vida melhor e digna com foco primordial 

na educação dos mesmos. 

Quando Haüy se deparou com um garoto cego reconhecendo o valor de uma moeda pelo 

tato, ele percebeu que os cegos poderiam ser alfabetizados por meio desse sentido e pelas 

habilidades manuais. Decorrente disso, em 1784, Haüy fundou o Instituto Real dos Jovens 

Cegos de Paris, uma escola cuja proposta, além do desenvolvimento intelectual, era o da 

profissionalização, por meio do artesanato e da música. Nesse Instituto era aplicado um 

sistema no qual as letras utilizadas eram exatamente as mesmas do alfabeto usado pelas 

pessoas que enxergam, porém, em alto-relevo e tamanho bem maior (BILL, 2017). 
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Figura 1 – Valentin Haüy (1745-1822). 

Fonte: Wikimedia Commons. 

 
A ideia da utilização de pontos em relevo surgiu com a sonografia ou código militar, 

criado pelo capitão do exército francês Charles Barbier (1767-1841), que tinha por objetivo 

realizar leituras de mensagens durante a noite sem o uso de lamparinas. Porém, a implantação 

dessa sonografia como tática de guerra não deu certo, pois a ideia não foi bem aceita pelos 

comandantes franceses (MOSQUERA, 2010). 

Ainda, conforme Mosquera (2010), com essa recusa dos comandantes, Barbier levou a 

ideia para o Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris, o que despertou um grande interesse em 

Louis Braille (1809-1852), um aluno do instituto que tinha 14 anos, mas que havia ficado 

cego aos 3 anos de idade após um acidente. 

 

 
Figura 2 – Louis Braille (1809-1852). 

Fonte: Encyclopaedia Britannica. 
 

Devido à complexidade do método de Barbier, que utilizava 12 pontos em 
relevo, Braille limitou o número de pontos ao perceber que, no máximo, seis 
pontos poderiam ser percebidos ao mesmo tempo. Com mais algumas 
adaptações e muita dedicação, deu-se, em 1825, a criação do método, também 
conhecido como leitura tátil dos seis pontos. A convenção do nome braille em 
todo o mundo vem homenagear seu inventor. (Piñero, Quero e Diaz (2003, p. 
228) apud (MOSQUERA, 2010, p.71)). 
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A história da Educação Especial no Brasil tem como marcos fundamentais a 
criação do “Instituto dos Meninos Cegos” (hoje “Instituto Benjamin Constant”) 
em 1854, e do “Instituto dos Surdos-mudos” (hoje "Instituto Nacional de 
Educação de Surdos - INES") em 1857, ambos na cidade do Rio de Janeiro, por 
iniciativa do governo Imperial. (MIRANDA, 2015, p. 3). 

 

Educação matemática para alunos cegos 
A utilização de materiais manipuláveis é fundamental na educação de alunos cegos. 

Observa-se, contudo, que esse tipo de recurso também desperta um interesse muito grande nos 

demais alunos, tornando as aulas de Matemáticas mais lúdicas e fortalecendo a interação 

aluno-aluno e aluno-professor. 

Entre os materiais manipuláveis, destacamos aqui o Soroban, uma ótima ferramenta para 

se fazer cálculos como soma, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros. Também 

conhecido como ábaco japonês, ele já vem sendo usado há muitos anos no Japão em suas 

escolas e casas comerciais como máquina de calcular de grande rapidez e simplicidade. 

Conforme Miranda (2019), a representação de números no Soroban funciona como segue. 

(1) Cada coluna possui 5 pedras chamadas contas. A primeira conta de cada coluna, 

localizada na parte superior, representa o número 5 enquanto as 4 contas inferiores 

representam 1 unidade cada. A imagem na Figura 3 demonstra como representar os 

números de 0 a 9. 

 
Figura 3 – Colocação e leitura dos números no Soroban. 

Fonte: Azevedo (2006). 
 

(2) Da direita para a esquerda, cada coluna representa uma potência de 10, iniciando em 

unidade, dezena, centena, milhar, etc. A imagem da Figura 4 ilustra o número 

987 654 321 representado em um Soroban. 
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Figura 4 – Representação do número 987 654 321. 

Fonte: Azevedo (2006). 
 

Para o uso com deficientes visuais, o Soroban sofreu pequenas adaptações em sua 

estrutura. Por exemplo, a adaptação brasileira (Figura 5) conta com um tapete de borracha no 

fundo que permite que as contas travem na posição desejada. Para facilitar a leitura, o ponto 

que determina a ordem das unidades é feito em alto-relevo e situado entre duas colunas 

(AZEVEDO, 2006). 

 
Figura 5 – Soroban Adaptado Brasileiro. 

Fonte: Abacus Online Museum apud Azevedo (2006). 
 

Consideramos essa adaptação satisfatória para os deficientes visuais pois, em um breve 

estágio feito no Benjamin Constant, pudemos presenciar aulas e cursos onde eram utilizados o 

Soroban e percebemos que o seu manuseio era, de fato, bem simples e as cores (fundo preto e 

as contas brancas) favorecia muito os alunos que tinham baixa visão. De fato, nos pareceu que 

essa ferramenta ajuda muito os alunos no momento de fazer algumas contas, durante os 

exercícios de Matemática. Dentro do Benjamin, é muito comum ver os alunos utilizando o 

Soroban e executando rapidamente os cálculos. Como nos diz Miranda (2019): 

 
O uso do Soroban é muito importante para crianças com 
deficiência visual, uma vez que ela precisa usar somente as 
mãos e o sentido do tato para realizar cálculos como soma, 
subtração, multiplicação e divisão. Além disso, o Soroban é 
um instrumento pequeno que pode ser carregado dentro de 
mochilas e pode ser construído pelos pais ou professores com 
palitos de churrasco e bolas de isopor, diminuindo o custo 
financeiro. (MIRANDA, 2019, p. 47). 
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Além do Soroban, existem várias outras ferramentas e métodos de baixo custo que 

auxiliam no ensino de Matemática de alunos com deficiência visual. Como o famoso 

GeoPlano, feito de madeira, onde se é possível trabalhar com geometria plana. Temos 

também o EVA (Espuma Vinílica Acetinada) que pode ajudar bastante ao se tratar de 

gráficos, por exemplo pois, ao se fazer o contorno no EVA com uma simples caneta, é 

possível criar um relevo e, dessa forma, o aluno cego pode senti-lo. Como o EVA, folhas com 

texturas diversas são grandes aliados dos professores que trabalham com esse público. 

Além da exploração do tato, recorrer a recursos sonoros pode também enriquecer o ensino 

de Matemática para alunos cegos. Martins (2010), por exemplo, propõe o ensino de números 

racionais por meio de sons e ritmos, utilizando o software MusiCALcolorido. Em sua coleta 

de dados, onde participaram 8 alunos, sendo todos cegos ou com baixa visão, somente um 

aluno se guiava pelas cores, os demais o faziam por meio do som. Martins afirma que “Todos 

gostaram do software e consideraram uma ferramenta útil para o trabalho com alunos cegos 

ou com baixa visão.”. A autora deixa claro que “Os sujeitos perceberam que conseguiam 

distinguir entre uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta guiando-se 

apenas pelo som.”. 

 
Nas sessões de ensino percebemos que alunos cegos e os que possuem baixa 
visão podem fazer conexões entre o som e a cor emitida pela calculadora com 
objetos matemáticos, sendo capazes de destacar diferentes representações dos 
números decimais. (MARTINS, 2010, p. 82) 

 

No mesmo trabalho, Martins (2010) responde a um questionamento sobre a existência da 

relação entre o conhecimento matemático e percepção sonora na atribuição de significados 

matemáticos aos números racionais pelos aprendizes em sua coleta de dados e, nesse 

contexto, ela declara que: 

 
Nossos resultados sugerem que os participantes foram construindo esta relação 
durante suas atividades com MusiCALcolorida. Esta relação permitiu associar 
propriedades matemáticas a regularidades e padrões musicais, trazendo 
elementos culturais para as descrições dos objetos matemáticos o que, por um 
lado, enfatizou interpretações musicais e por outro capturou características 
coerentes matematicamente. Nossos sujeitos foram capazes de guiarem-se 
apenas pelo som para responder as atividades – com exceção de Lennon que 
também se guiava pelas cores. (MARTINS, 2010, p. 101) 

 

Ainda no contexto de Educação Matemática de Deficientes Visuais por meio de ritmos 
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musicais, gostaríamos de destacar o projeto DRUMMATH do professor Carlos Eduardo 

Mathias Motta desenvolvido no Instituto Benjamin Constant. O projeto oferece exemplos de 

atividades matemáticas como paridade de números, MMC e noções de comprimento e 

distância realizadas por meio de sons e ritmos, entre outras (CEZARO, 2014).  

Finalizamos aqui com a fala de Motta (2004) “[...] práticas pedagógicas envolvendo 

ritmos podem evocar e construir novos registros de representações sígnicas, permutáveis à 

subjetividade possuidora de ideias e não de mecanicismos adestrantes.”.  
 

2.2 Surdos 

 
Uma breve passagem pela história da educação dos surdos 

De acordo com Almeida (2015), aqui no Brasil, a educação de surdos começa 

formalmente em 1857 com a fundação do Imperial Instituto de Surdos-Mudos, hoje 

conhecido como Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES). Esse marco se deu após a 

chegada do professor surdo E. Huet (1822-1882) que veio para o Rio de Janeiro a pedido do 

imperador D. Pedro II. 

 

 
Figura 6 – E. Huet (1822-1882). 

Fonte: Dr. Ch. Jullian M.. 

 
Ressaltamos que o professor francês E. Huet nos trouxe o alfabeto manual francês e 

alguns sinais da Língua de Sinais Francesa. A partir do contato dos sinais que os surdos 

brasileiros usavam juntamente com a Língua de Sinais Francesa trazida por Huet, foi 

produzida a Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS) (MONTEIRO, 2006). 

Com a fundação do Instituto de Surdos-Mudos, os surdos passaram a ter uma escola 

especializada para a sua educação, que era restrita apenas aos meninos surdos, pois somente 

no início do século XX que as meninas surdas tiveram direito à educação quando surgiu o 
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Instituto Santa Terezinha, em São Paulo. Enfatizamos que essa educação dos surdos era mais 

voltada para o desenvolvimento da comunicação do que para a transmissão de conhecimento, 

pois ainda era mantido o estereótipo da incapacidade de aprender por não ouvir. Contudo, 

com a luta dos surdos por uma educação de qualidade, que respeitasse os aspectos 

socioculturais da comunidade surda, ocorreu em 1980 um grande avanço no nosso país com a 

posição de que a Língua Portuguesa não pode substituir a relevância da Língua de Sinais na 

vida do surdo (ALMEIDA, 2015). 

Assim, se põe o uso da metodologia bilingue, onde primeiro os surdos adquirem a Língua 

de Sinais e, depois, aprendem o Português na modalidade escrita. Almeida (2015) afirma que 

essa metodologia qualificou a educação dos surdos. 

 
A história da educação dos surdos nos mostra que a língua oral não dá conta de 
todas as necessidades da comunidade surda. No momento em que a língua de 
sinais passou a ser mais difundida, os surdos tiveram mais condições de 
desenvolvimento intelectual, profissional e social. (GOLDFELD, 2002, p. 38 
apud ALMEIDA, 2015, p. 32). 
 

Ainda com relação à convicção de que os surdos precisam aprender o Português na 

modalidade escrita como característica de segunda língua, Almeida (2015) nos ressalta: 

 
O que se tem visto nas escolas regulares em que os surdos estão inseridos é que 
as metodologias utilizadas são voltadas para tender às especificidades dos 
ouvintes. Ainda não se discute sobre a pedagogia surda, e o reflexo disto é a 
realidade de surdos que estudam Português da mesma forma que os ouvintes, 
sem que hajam professores preparados para a condução de um trabalhado que 
propicie a ampliação da competência linguística dos surdos. (ALMEIDA, 2015 
p. 33). 

 

Somente em 24 de abril de 2002 que a língua de sinais foi reconhecida no Brasil, por 

meio da Lei no 10.436 que é conhecida como a “Lei da Libras”. 

 
Salienta-se que a língua de sinais foi reconhecida no Brasil a partir de dois 
fatores: pelo alto índice de reprovação e evasão dos alunos surdos por não 
conseguirem adquirir os conhecimentos escolares por meio da língua portuguesa 
(LP), considerada por eles uma língua estrangeira; pelas incansáveis lutas e 
movimentos do povo surdo para assegurar o direito de se comunicar por meio da 
sua língua natural, a Libras, no caso dos surdos brasileiros (STREIECHEN, 2013 
apud STREIECHEN et al., 2016, p. 94). 
 

E, em 22 de dezembro de 2005, promulga-se a Lei no 10.436 que é regulamentada pelo 

Decreto Federal no 5.626. “Esse Decreto demonstra um marco significativo das conquistas 
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dos movimentos surdos, pois ele assegura ao surdo o direito de ser escolarizado e avaliado 

por meio da sua língua natural, a Libras.” (STREIECHEN et al., 2016). 

  
Um pouco sobre a educação matemática dos surdos 

Pesquisadores apontam que a maneira como se ensina Matemática para alunos surdos, 

não é diferente do que se aplica aos demais alunos. Por exemplo, Santaló (1990) coloca que: 

 
Esclareço que não é necessário ter um material instrucional específico para o 
aluno com surdez. Os mesmos recursos utilizados para os ouvintes podem ser 
utilizados para os demais alunos, modificando, apenas a abordagem e a 
metodologia, que devem ser adequadas às especificidades de cada grupo de 
estudantes, afinal, a Matemática “é como um edifício em construção, sempre 
necessitando de modificações e adaptações" (SANTALÓ, 1990, p. 19 apud 
MOREIRA, 2016, p. 13). 

 

Santos e Segala (2015), por sua vez, afirmam que:  

 
A Matemática é uma ciência exata, um objeto sociocultural de conhecimento 
derivado da evolução do homem, um objeto com formas e que cumpre várias 
funções sociais. O Professor que trabalha com o aluno surdo, necessita 
trabalhar um pouco mais a leitura, pois sua dificuldade consiste na 
decodificação dos códigos, então é necessário repetir várias vezes, até obter o 
entendimento. (RABELO, 2002 apud SANTOS e SEGALA, 2015, p. 8). 

 
O aluno surdo quase sempre consegue resolver o algoritmo de um exercício de 

Matemática, porém a maior dificuldade deles é no enunciado de questões mais 

contextualizadas e, para facilitar a compreensão dessas questões, o professor precisa fazer 

algumas adaptações nas atividades utilizando a Língua de Sinais, pois dessa maneira será 

possível fazer uma ponte entre o conhecimento do professor e o silêncio do aluno surdo 

(SANTOS e SEGALA, 2015). 

Por lei, o aluno surdo tem direito ao intérprete em sala de aula e há o reconhecimento de 

que sua presença é muito importante para o aprendizado desses alunos, sendo que muitas 

vezes é possível presenciar situações como a descrita por Borges e Costa (2010): 
 

Na presença de um intérprete dentro da sala de aula, mesmo que ele possua 
um conhecimento amplo da Língua de Sinais, o intérprete acaba transmitindo 
ideias que passam pelo seu conhecimento, transmitindo muitas vezes uma 
informação divergente da desejada pelo professor. (BORGES e COSTA, 
2010, p. 581). 

 

Sales (2013), por exemplo, teve dificuldades com as atividades de geometria aplicadas à 

alunos surdos, pois no desenvolvimento delas, perceberam lacunas na Libras, no que diz 



22 

 

respeito à linguagem matemática, ou seja, sentiram a ausência de sinais para representar 

determinado conceito/elemento em Matemática. A solução dada por eles, na qual 

concordamos, foi a ampliação do vocabulário, em Libras, no campo da Matemática.  

Atayde (2019) se preocupou exatamente com isso, fazendo um estudo de campo com a 

participação de um professor regente, um intérprete de LIBRAS e quatro alunos surdos do 8o 

ano do Ensino Fundamental. Ao apresentar 111 termos matemáticos a esse grupo, obteve 

como resposta que só 50 desses 111 possuíam sinais e a partir disso, junto dessas pessoas, 

foram feitas propostas de sinais para as palavras com sinais ausentes. 

Também acreditamos, como Gil (2007), que a inclusão das Artes Plásticas nas atividades 

dos alunos surdos, no seu contexto de explorar relações entre cores, texturas, gestos e formas 

geométricas presentes em nosso cotidiano, pode proporcionar oportunidades e condições para 

o desenvolvimento de abstração, linguagem e de autonomia, fatores importantes para o seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 
 

2.3 Surdocegos 

 
Segundo o Instituto Benjamin Constant, surdocegueira é uma deficiência singular que 

apresenta perdas auditivas e visuais concomitantemente em diferentes graus, levando a pessoa 

a desenvolver diferentes formas de comunicação para entender e interagir com a sociedade. O 

indivíduo surdocego necessita de um atendimento educacional especializado diferente daquele 

destinado ao cego ou ao surdo, por se tratar de uma deficiência única com características 

específicas principalmente no que se refere à comunicação, à informação e à mobilidade. 

Como a própria definição nos diz, surdocegueira é uma deficiência singular, pois a 

linguagem e o atendimento educacional atribuída às pessoas com deficiência visual ou 

deficiência auditiva, não é a mesma dada a um surdocego, por isso aqui grifo que a 

surdocegueira é considerada uma deficiência única e não uma deficiência múltipla. Galvão 

(2010) apud Farias (2015), nos esclarece isso: 

 
Apesar da presença de comprometimento em duas vias sensoriais, a 
surdocegueira não é entendida como uma deficiência múltipla. Pelo contrário, 
é considerada como um tipo específico de deficiência que não se refere 
obrigatoriamente ao somatório das duas deficiências, visual e auditiva, mas a 
uma condição singular que demanda um atendimento diferenciado do 
prestado, seja ao deficiente visual ou ao deficiente auditivo. (GALVÃO, 2010, 
p. 14 apud FARIAS, 2015, p. 20). 
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De acordo com Rached (2011), a criança surdocega tem uma das deficiências menos 

entendida pela sociedade em geral: não se trata de uma criança cega que não pode ouvir, ou 

uma criança surda que não pode ver e, sim, de uma com restrições para o uso simultâneo dos 

dois sentidos distais (visão e audição), o que fará  que essa criança tenha dificuldades em 

expressar o seu pensamento e de entender o pensamento do outro, por meio dos canais usuais. 

Segundo Reis (2018), o nível de linguagem dos surdocegos é classificado em dois tipos: 

pré-linguístico (quando a pessoa nasceu ou adquiriu a surdocegueira antes da aquisição de 

uma língua) e pós-linguístico (quando a pessoa adquiriu a surdocegueira depois da aquisição 

de uma língua). 

A variedade de sistemas de comunicação para surdocegos é bem ampla. Destacamos aqui 

os principais utilizados no Brasil:  

• Sistema Braille:  sistema de leitura e escrita universal com pontos em relevo através dos 

quais o surdocego pode realizar o processo de leitura e escrita. 

• Sistema Braille Digital:  sistema de comunicação que utiliza o próprio corpo do 

surdocego. São utilizados pontos dos dedos indicador e médio da mão ou os dedos 

indicador, médio e anelar. Os pontos utilizados possuem a mesma estrutura do Sistema 

Braille. 

• Alfabeto Tátil: esse sistema consiste em soletrar o alfabeto em LIBRAS na mão da 

pessoa com surdocegueira (Figura 7). 

 

 
Figura 7 – Alfabeto Tátil.  

Fonte: Sandra (2015). 
 

• Escrita Alfabética Tátil: sistema que consiste no registro das letras do alfabeto, 
compondo a palavra na palma da mão da pessoa surdocega (Figura 8). 

• Libras Tátil: sistema universalmente mais utilizados pelos surdocegos, que consiste em 

utilizar a Língua de Sinais, no nosso país a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), 
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adaptada ao surdocego. Sua realização é feita com a mão do surdocego em cima das 

mãos do interlocutor. 

• Tadoma: sistema de comunicação também conhecida como método de vibração e ocorre 

mediante a percepção tátil das vibrações produzidas ao falar. A pessoa surdocega toca 

com a mão levemente no rosto do interlocutor de forma que a possibilite sentir a 

vibração das pregas vocais e o movimento labial deste. A origem do nome “Tadoma”  

vem das primeiras crianças que aprenderam o método: Winthrop "Tad" Chapman e Oma 

Simpson. 

 

 
Figura 8 – Contornando o formato de uma letra na palma da mão.  

Fonte: Farias (2015). 
 

Vale ressaltar que esses sistemas de comunicação são, de fato, efetivos. Comentamos aqui 

dois casos. O primeiro caso é da brasileira Janinne Pires Farias que nasceu surdocega. Ela 

passou em 2015 para o curso de pedagogia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e é a 

primeira surdocega congênita do Brasil a ser aprovada em um curso universitário. Janinne 

domina o Libras Tátil e o Sistema Braille. O segundo caso é o da americana Helen Adams 

Keller, que ficou surdocega com um ano de idade. Helen foi a primeira pessoa surdocega a 

conquistar um bacharelado, em 1904. Sua história virou um filme: “O Milagre de Anne 

Sullivan”. Helen tinha o domínio da Linguagem de Sinal Tátil, Sistema Braille e do Tadoma. 

Marcia Noronha de Mello é professora do Instituto Benjamin Constant, atuando na área 

de surdocegueira. Quando lhe foi perguntado “Quais são as opções para a criança com 

surdocegueira ser escolarizada?”, ela respondeu que, num primeiro momento, é preciso que 

essa criança tenha um sistema de comunicação para que a escolarização possa ser realizada e 

enfatiza que o trabalho da escolarização pode ser auxiliado por tecnologia assistiva. A 

professora deixa claro que a opção, por lei, é que o aluno com surdocegueira deva frequentar 

escolas regulares, desde a creche até o Ensino Médio. Ela complementa: 
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Na prática, nem sabemos onde esses alunos estão. O próprio diagnóstico da 
surdocegueira não é fechado nas crianças. O que há é um encaminhamento da 
fala dos profissionais diagnosticando uma criança surda com baixa visão ou 
uma criança cega com dificuldade auditiva. Com isso, a criança com 
surdocegueira fica perdida na escola regular, com comportamentos 
considerados, muitas vezes, socialmente inadequados, sendo enquadrada como 
autista, deficiente intelectual... Quando, na verdade, é uma pessoa angustiada 
que não sabe se expressar. (IBC, 2014, p. 1) 

 

 
Marcia Noronha de Mello, na mesma entrevista, comenta um pouco sobre as pesquisas 

em surdocegueira no Brasil e no mundo: 

 
No exterior, mais especificamente Estados Unidos e Europa, o que observei é 
que as pesquisas se concentram na área médica. Nos congressos 
internacionais, a maioria dos trabalhos apresentados é de profissionais da 
Terapia Ocupacional, sobre propostas alternativas de reabilitação e 
atendimento domiciliar. A parte pedagógica é considerada na escola regular, 
porque essas pessoas são incluídas. Esses sujeitos estão na escola, seguindo o 
currículo de acordo com suas condições cognitivas. 
[...] 
Nós, no Brasil, estamos longe disso. Aqui, as pesquisas estão mais 
concentradas em São Paulo e no Sul e se caracterizam como estudos de caso, 
devido às peculiaridades, cada indivíduo é único na surdocegueira. Não há 
estudos de larga escala, não há dados seguros de população com surdocegueira 
no Brasil. Isso é um campo de estudo a ser explorado. (IBC, 2014, p. 2). 
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3 Calculadoras Assistivas 
 

Sinclair (2001) idealizou uma calculadora no formato de software para computadores que 

dispunha uma grade colorida em que cada um dos dez dígitos é representado por uma cor 

distinta. Sinclair usou a calculadora com alunos de um curso de formação de professores da 

Escola Básica, no intuito de saber quais concepções esses alunos tinham sobre os números 

racionais tendo como motivação aspectos estéticos (no caso, a cor). Ela percebeu que, ao 

utilizar a calculadora, eles ficavam curiosos, desenvolviam um interesse em compreender o 

que acontecia com os números e o porquê de cada algoritmo, levantando hipóteses e tentando 

prová-las (MARTINS, 2010). 

 
A calculadora foi projetada para explorar os números racionais e para permitir ao 
aprendiz reconstruir e organizar suas concepções sobre os mesmos, trabalhando 
tanto na representação fracionária como decimal e fornecendo, além dos 
resultados numéricos, uma tabela colorida representando os dígitos depois da 
vírgula em uma determinada escala de cores. (RODRIGUES, 2009, p. 68). 
 
 

 
Figura 9 – Primeira versão da Calculadora Colorida de Sinclair (2001).  

Fonte: Martins (2010). 
  
Em 2009, a calculadora colorida de Sinclair (2001) passa por modificações. Rodrigues 

(2009), sob orientação de Lulu Healy, implementa as notas musicais na calculadora, onde 
cada dígito da parte decimal é representado tanto por uma cor distinta como por uma nota 
musical diferente, acreditando que o envolvimento dos alunos com as representações visuais e 
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sonoras dada por essa nova versão da calculadora de Sinclair (2001) ajude a tornar ideias 
abstratas mais concretas. Até chegar a seu estágio final, a musiCALcolorida, como ficou 
conhecida, teve várias versões, como descreveremos a seguir. Observamos que atualizações 
do software estão disponíveis em: <http://www.matematicainclusiva.net.br/>. Todas as versões 

foram programadas com a tecnologia Flash podendo, então, ser executadas apenas em computadores 
desktop. 

 
Primeira versão da musiCALcolorida (2009) 

Nessa versão, como mostra a Figura 10, várias modificações foram realizadas: incluiu-se o 
som do piano,  modificou-se o tamanho da extensão da tabela de 100 casas decimais para 500 
casas, foram acrescentadas ferramentas para controlar a velocidade, o tom e o tempo entre as 
notas e se manteve apenas as teclas que realizam as quatros operações fundamentais e a tecla 
π. Também foi criado um quadro branco, chamada de tela de pintura, onde as cores dos 
dígitos são registradas. Na figura a seguir, é possível observar que a tela está pintada, pois ao 
se realizar a operação 1/7, se obteve uma dízima periódica (RODRIGUES, 2009). 

 

 
Figura 10 – Primeira versão da musiCALcolorida.  

Fonte: Rodrigues (2009). 
 

Segunda versão da musiCALcolorida (2009) 
Nessa segunda versão (Figura 11), foram acrescentadas as teclas raiz quadrada, potência e 

1/x. Também foram incluídos outros instrumentos musicais. As quatro barras de rolagem 
horizontal permitem mudar o tipo de instrumento, o tempo das notas, o tom e a diferença de 
tempo entre as notas (RODRIGUES, 2009). 
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Figura 11 – Segunda versão da musiCALcolorida.  

Fonte: Rodrigues (2009). 
 

Sexta versão da musiCALcolorida (2010) 
Martins (2010) trabalhou na versão 6 da calculadora (Figura 12), fazendo modificações a 

partir de sugestões de alunos cegos e com baixa visão que participaram da sua pesquisa com o 
uso das versões anteriores. 

 

 
Figura 12 – Sexta versão da MusiCALcolorida.  

Fonte: Martins (2010). 
 

Foram incluídos na calculadora: a possibilidade de colocar ou não som para o 
número zero, um martelo que impede a utilização dos números, uma galeria para 
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armazenar as divisões realizadas na calculadora (armazena tanto o som como o 
tabuleiro de cores), uma proposta de desafio – gerar som, gerar cor e gerar som e 
cor, a possibilidade de aumentar o tamanho dos quadradinhos do tabuleiro de 
cores (pensado para atender os alunos com baixa visão) e um controle para 
ajuste da precisão do cálculo de raiz. (MARTINS, 2010, p. 47). 
 

 
Versão CDME de 2009 

O projeto “Conteúdo Digitais em Matemática e Estatística” (CDME) da Universidade 
Federal Fluminense foi uma iniciativa de elaborar conteúdos digitais voltados para o Ensino 
Médio. Foram produzidos 66 softwares educacionais produzidos, 12 experimentos práticos 
com materiais concretos e 15 trechos de áudio. 

Em 2009, pelo Projeto CDME, foi desenvolvido uma versão da calculadora colorida 
(Figura 13) em Java inspirada nas ideias de Sinclair (2001). Um diferencial dessa versão é a 
capacidade de, dada uma fração, indicar uma irredutível equivalente. Dado que a tecnologia 
Java foi descontinuada pela Oracle, essa versão funciona atualmente somente com o 
navegador Internet Explorer em computadores desktop. 

 

 
Figura 13 – Versão do CDME 2009.  

Fonte: <http://www.cdme.im-uff.mat.br/edn/edn-html/edn-enr-br.html>. 
 

A versão da calculadora desenvolvida nesse trabalho 
A presente calculadora é uma extensão da Versão CDME de 2009, agora inteiramente 

implementada em HTML5 + JavaScript o que permite que o aplicativo seja executado em 
várias plataformas: computadores desktop, celulares e tablets.  
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A Figura 14 exibe a interface do software para o número racional 1/7 e a representação 
decimal com 20 dígitos 0.14285714285714285714. Além dos recursos de cores e sons, outras 
funcionalidades foram incluídas: paletas de cores adaptadas para daltônicos (ver o Apêndice 
B), vibração via código Morse (ver o Apêndice A) para surdocegos e o acréscimo do recurso 
da fala dos dígitos em vários idiomas, facilitando seu uso para as pessoas cegas. O vídeo 
<https://youtu.be/3QU6vDYmlMo> exibe a calculadora assistiva sendo usada em um celular 
Galaxy Note 3. 

 

 
Figura 14 – Interface da calculadora assistiva.  

Fonte: <http://www.cdme.im-uff.mat.br/html5/edn/edn-html/edn-enr-br.html>).  
 

 
Na função leitura corrida (Figura 15), os dígitos da representação decimal são falados no 

idioma que for escolhido pelo usuário por um sintetizador de voz. A variedade de idiomas 
depende do dispositivo e do navegador utilizados. Nessa opção, é possível definir a 
velocidade e altura da voz. 

 

 
Figura 15 – Opção leitura corrida. 

Fonte: <http://www.cdme.im-uff.mat.br/html5/edn/edn-html/edn-enr-br.html>).  



31 

 

 

Na opção leitura soletrada (Figura 16), os dígitos da representação decimal também são 
falados mas, agora, há uma sincronização da fala com a tabela colorida: o dígito falado é 
destacado em preto na tabela. Os idiomas atualmente disponíveis para essa função são 
Português, Inglês, Espanhol, Francês e Alemão. Note que, na Figura 16, os valores para 
“Largura” e “Indentação” foram ajustados para que a parte periódica da fração 1/7 ficasse 
evidenciada na tabela de cores. 

 

 
Figura 16 – Opção leitura soletrada. 

Fonte: <http://www.cdme.im-uff.mat.br/html5/edn/edn-html/edn-enr-br.html>). 
 

Na opção leitura musical (Figura 17), cada dígito da representação decimal está associado 
a uma nota musical de acordo com uma das cinco alternativas de escala disponíveis: 
pentatônica, dó maior, dó menor, mi maior e cromática. O usuário pode controlar a velocidade 
da música e, como na opção leitura soletrada, há uma sincronização entre a música tocada e a 
tabela de cores: o dígito associada a nota musical sendo tocada é destacada na tabela de cores. 

 

 
Figura 17 – Opção leitura musical. 

Fonte: <http://www.cdme.im-uff.mat.br/html5/edn/edn-html/edn-enr-br.html>). 
 

A alternativa de vibração (Figura 18) reproduz cada dígito da representação decimal por 
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meio de recurso de vibração (caso disponível) usando, para isso, o código Morse (ver o 
Apêndice A). No aplicativo, é possível controlar a velocidade com que o código é emitido.  

 

 
Figura 18 – Opção vibração (código Morse).  

Fonte: <http://www.cdme.im-uff.mat.br/html5/edn/edn-html/edn-enr-br.html>). 
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4 Considerações Finais 
 

Gostaríamos de observar que, embora o aplicativo tenha sido concebido tendo em mente a 
educação especial, acreditamos que todos os alunos poderão se beneficiar das representações 
múltiplas oferecidas pelo programa, em consonância com as transformações (tratamentos e 
conversões) de registros segundo a Teoria dos Registros de Representação Semiótica de 
Raymond Duval (2011). 

Certamente ainda há muito o que se fazer. Como ações futuras, pretendemos: (1) testar a 
calculadora assistiva com alunos cegos, surdos, surdocegos e, assim, receber sugestões que 
possam melhorar sua funcionalidade; (2) estender os recursos da calculadora para incluir 
outras operações e funções (potências, raízes, funções transcendentes); (3) possibilitar a livre 
escolha de notas musicais para cada dígito; (4) proporcionar a seleção de cores arbitrárias para 
cada dígito; (5) traduzir a interface do programa para outros idiomas. 
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APÊNDICE A – Código Morse 

 
Segundo Neto (2018), na Europa, em 1823, Samuel Morse (1791-1872) se apaixonou pela 

telegrafia e foi se dedicar a mesma, largando sua profissão de pintor.  

 

 
Figura 19 – Samuel Morse (1791-1872). 

Fonte: Wikimedia Commons. 

 
Em 1832, Morse inventou o código que consistia em representar as letras do alfabeto por 

meio de combinações de traços e pontos. Esse código ficou conhecido mais tarde como 

código Morse. 

 

 
Figura 20 – Tabela com os códigos de Morse. 

Fonte: Wikimedia Commons. 
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O primeiro telegrama da História aconteceu em 1844 entre as cidades de Washington e 

Baltimore nos Estados Unidos, com a seguinte frase em código de Morse: “What hath God 

Wrought” (“Eis o que Deus realizou”). 

Foi em 1912 que o Congresso Radiotelegráfico Internacional escolheu um sinal em Morse 

para ser usado por todos os navios e aviões em casos de perigo (NETO, 2018). O sinal SOS é 

composto por três pontos para a letra S, três traços para a letra O e três pontos novamente para 

a letra S. Trata-se de um sinal fácil de ser enviado, onde até mesmo um leigo teria facilidade 

em enviar ou identificar seu significado. Foi pela sua facilidade que o sinal de perigo foi 

escolhido e não por ser as letras iniciais de “Save Our Ship” (“Salvem Nosso Navio”) e nem 

pela “Save Our Souls” (“Salvem Nossas Almas”) como erroneamente se acredita. Com a 

invenção do telefone, no fim do século XIX, o código Morse caiu em desuso. O 

desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação mais eficazes desencadeou a 

substituição desse sistema por outros aparelhos.  

Hoje em dia, é possível a utilização do código Morse em comunicação alternativa para 

algumas pessoas com deficiência ou que têm a capacidade de se comunicar prejudicada por 

um AVC, ataque cardíaco ou paralisia. Houve vários casos em que os indivíduos foram 

capazes de usar seus olhos para se comunicar em código Morse.  

A tabela a seguir mostra uma propriedade na escolha dos traços e pontos: as letras mais 

frequentemente usadas em Inglês têm códigos mais simples. 
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APÊNDICE B – Discromatopsia (Daltonismo) 
 
 
 

 A palavra daltonismo é um termo popular utilizado como sinônimo de dicromatopsia, 

uma doença que afeta a visão fazendo com que o indivíduo tenha dificuldade para identificar 

as cores primárias (verde, vermelho, azul e amarelo).  

 O daltonismo é uma deficiência congênita, adquirida ao nascer ou antes de nascer 

(durante a fase intrauterina) ou uma deficiência adquirida que ocorre depois do nascimento 

por causa de infecções, traumatismos e intoxicações. Quando a deficiência é adquirida, as 

cores prejudicadas são o azul e o amarelo e, quando a deficiência é congênita, as cores 

prejudicadas são o vermelho e o verde. A discromatopsia é dividida em grupos, a saber, a 

dicromacia, a tricromacia anormal e a monocromacia.  

A dicromacia é caracterizada pela ausência de pigmentos, dos receptores de 

luminosidade.  Existem três grupos de dicromacia: protanopia, deuteranopia e tritanopia. Na 

protanopia, o indivíduo que possui essa deficiência, tem deficiência com a cor vermelha, o 

que o impossibilita de identificar tal cor. Dependendo da pigmentação da cor vermelha, a 

pessoa pode enxergar tons de marrom, verde ou cinza, e a cor verde aparece semelhante a cor 

vermelha. Na deuteranopia, há falta de cones no comprimento de onda médio que caracteriza 

a não identificação da cor verde. O indivíduo enxerga os tons de verde amarronzadas. A 

tritanopia, por sua vez, impossibilita o indivíduo de perceber as cores azul e amarelo. O 

indivíduo ainda consegue enxergar alguns tons de azul e não conseguem enxergar a cor 

laranja. A cor amarela vira um rosa claro. 

O segundo grupo de discromatopsia, a tricromacia anormal, é caracterizado pela 

deficiência de reconhecer alguns grupos de cores, no caso as cores primárias. São três os 

grupos da tricromacia anormal: protanomalia, deuteronomalia e tritanomalia. Na protanomalia 

a discriminação nas cores vermelho-verde é reduzida e as cores vermelhas aparecem mais 

escurecidas que o normal. Na deuteranomalia, a discriminação vermelho-verde fica reduzida, 

sem escurecimento anormal de cores (confusão das cores vermelha e verde). A tritanomalia, 

por sua vez, é caracterizada pela discriminação azul-amarelo reduzida, sem escurecimento 
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anormal de cores. 

Por fim, na monocromacia, o indivíduo percebe o espectro luminoso apenas por meio de 

luz e sombras, ou seja, a pessoa só enxerga as cores em tons de cinza, branco ou preto. 

As tabelas a seguir, construídas a partir dos trabalhos de Maia (2013), Bailão et al. (2014) e 

Casarin (2015), fornecem paletas de cores projetadas especialmente para as pessoas daltônicas. 

 
Dark2 

Cor R G B 

 24 157 122 

 230 96 0 

 122 113 180 

 246 39 150 

 107 165 31 

 246 175 7 

 172 116 31 

 98 101 98 

 

Set 1 

Cor R G B 
 246 28 35 

 57 134 197 

 74 178 74 

 155 76 164 

 255 133 0 

 255 255 49 

 180 92 48 

 246 129 190 

 172 161 172 

 

Paired 

Cor R G B 
 173 207 238 

 31 125 197 

 198 230 156 
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 49 161 41 

 255 153 156 

 246 28 35 

 255 194 115 

 255 129 0 

 205 179 230 

 122 64 172 

 255 255 156 

 197 95 41 

 
Accent 

Cor R G B 
 131 206 131 

 205 182 230 

 255 214 180 

 255 255 156 

 57 110 189 

 255 4 131 

 205 90 23 

 106 101 106 

 

Set 2 

Cor R G B 
 106 198 172 

 255 141 98 

 148 161 213 

 246 141 206 

 173 218 90 

 255 222 49 

 238 197 156 

 181 182 181 
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Set 3 

Cor R G B 
 139 218 213 

 255 255 189 

 197 191 230 

 255 129 123 

 131 183 222 

 255 186 98 

 190 226 106 

 255 206 246 

 230 223 230 

 197 133 197 

 223 238 214 

 255 238 115 

 

Pastel 1 

Cor R G B 
 255 186 180 

 190 211 238 

 214 238 203 

 239 207 246 

 255 222 180 

 255 255 213 

 246 222 206 

 255 246 255 

 

Pastel 2 

Cor R G B 
 190 230 213 

 255 210 180 

 214 219 238 

 255 206 246 
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 238 250 205 

 255 246 180 

 255 230 213 

 213 207 213 
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APÊNDICE C – Alguns Exercícios Exploratórios 
 
 
[01] Qual é o período da expansão decimal do número 10000/9801? O que este período tem de 

curioso? 

 

[02] Considere os números a = 8712870/48506557 e b = 505149/2812281. 

(a) Usando uma calculadora comum (de 8 ou 10 dígitos), calcule as divisões que definem os 

números a e b. Os números a e b são iguais, segundo sua calculadora? 

(b) Usando o software da atividade calcule as divisões que definem os números a e b com 

1000 casas decimais. Os números a e b são iguais, segundo o software? 

(c) É possível verificar se os números a e b são iguais sem efetuar as divisões? Que estratégia 

você usaria? 

 

[03] Resolva as questões abaixo. 

(a) Para quais números primos p a expansão decimal de 1/p é finita? 

(b) Seja p um número primo tal que a expansão decimal de 1/p é infinita (e, naturalmente, 

periódica). Qual é o número máximo de dígitos do período desta expansão decimal? 

(c) Encontre pelo menos três números primos p para os quais a expansão decimal de 1/p é 

infinita e tem um período com um número par de dígitos. 

(d) O Teorema de Midy diz que, para as frações irredutíveis da forma a/p (com p um número 

primo diferente de 2 e 5) cujas expansões decimais possuem um período com um número 

par de dígitos, a soma da primeira metade com a segunda metade do período dá um número 

cujos dígitos são todos iguais a 9. Por exemplo, 5/13 = 0.384615384615... e 384 + 615 = 

999. Verifique a validade do Teorema de Midy para as frações 1/p que você encontrou no 

Item (c). 

(e) Encontre pelo menos três números primos p para os quais a expansão decimal de 1/p é 

infinita e tem um período com um número ímpar de dígitos. 
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[04] Para cada um dos números racionais indicados abaixo, especifique os valores para os 

campos “Largura” e “Indentação” que fazem com que a tabela colorida correspondente 

“evidencie” a parte periódica da expansão decimal do número. Por exemplo, para o número 

racional 5/13, o valor 8 para “Largura” e o valor 2 para “Indentação”, fazem com que a tabela 

colorida correspondente fique assim:  
 

 
 

Número Racional Largura Indentação 
5/13 8 2 
1/7   

71/7   
124/990   

1/23   
1/59   
1/89   
1/99   

1039/900   
10000/9801   
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