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Resumo:  

Considerando ser frequente à falta de metodologias e conhecimentos de caráter prático-

pedagógico no trabalho com alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) 

contemplando as diferentes deficiências, neste trabalho pretende-se relatar a experiência de 

construção de materiais pedagógicos adaptados num curso de licenciatura em matemática. 

A atividade teve como objetivos conhecer as deficiências e produzir recursos pedagógicos 

adaptados para atender às necessidades dos educandos. A metodologia utilizada inicia-se 

com uma pesquisa bibliográfica sobre as deficiências. Após o embasamento teórico do 

assunto, partimos para a elaboração de atividades e materiais pedagógicos adaptados para 

contemplar conteúdos voltados para o ensino de matemática. A atividade possui um caráter 

relevante, uma vez que as reflexões geradas a partir de sua conclusão puderam, também, 

contribuir com novos elementos teóricos e práticos acerca do processo de ensino da 

matemática para o aluno com deficiência e a adequação do currículo valorizando as 

habilidades que cada educando possui.  
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1. Introdução  

O curso de licenciatura em matemática do IFRJ, campus Volta Redonda, tem como 

concepção a formação do aluno para atuar como professor crítico, reflexivo e criativo. 

Buscamos preparar o aluno para o trabalho com a diversidade. Sendo assim, optamos em 

desenvolver uma atividade na disciplina de Educação Inclusiva para Professores de 

Matemática, para a confecção de materiais adaptados para alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE).   
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Os alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), são aqueles que 

exigem métodos e recursos aos quais, somente por meio deles, o aluno tem acesso ao 

conhecimento, em vista de dificuldades de comunicação (sensorial), como nas deficiências 

auditiva e visual; dificuldades de locomoção e apreensão (deficiência física); ou 

dificuldades advindas de limites intelectuais. Outras necessidades são originadas do alto 

interesse e atenção de alguns alunos por assuntos determinados ou da presença de 

habilidades acima da média.  

Segundo o documento do MEC intitulado Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, são os “(...) alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e 

outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de 

forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais desses alunos...”  Portanto, optamos em realizar atividades de 

caráter teórico e prático na disciplina de Educação Inclusiva, para que os licenciandos do 

curso de matemática pudessem conhecer cada deficiência e elaborassem materiais para 

desenvolver conteúdos acadêmicos com os alunos com NEE.  

De acordo com Centro de Apoio Pedagógico e Atendimento as Pessoas Deficientes 

Visuais – CAP da Fundação Catarinense de Educação Especial, com sede no município de 

São José/ Santa Catarina (1995):  

O material pedagógico adaptado, serve como auxiliar da ação 

docente na busca de resultados em relação à aprendizagem de 

conceitos e ao desenvolvimento de habilidades e desempenha um 

papel nuclear em programas direcionados a atender as necessidades 

especiais dos educandos, percebendo estes em toda a sua 

singularidade. (p. 5) 

 

Por esse motivo, percebemos a importância do material pedagógico adaptado, para 

atender a demanda de alunos com NEE . É relevante frisar que os licenciandos necessitam 

na prática, dessa temática para intervir de forma positiva nas realidades que irão atuar. A 

inclusão está acontecendo e precisamos oferecer suporte para a atuação dos futuros 

professores de matemática.  

Em relação ao processo ensino e aprendizagem de matemática, sabe-se que há 

lacunas, pois são muitos os alunos que apresentam dificuldades nessa área do 

conhecimento. Estas dificuldades são ainda maiores para alunos que possuem algum tipo 

de deficiência. Neste sentido, a utilização de jogos e de material concreto pode contribuir 

para minimizar as dificuldades. Para Ferronato (2002): 

(...) o ensino de matemática é facilitado com o uso de material 

manipulável, uma vez  que pode observar concretamente os “fenômenos” 
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matemáticos e, por conseguinte,  tem a possibilidade de realmente 

aprender, entendendo todo o processo e não  simplesmente decorando 

regras isoladas e aparentemente inexplicáveis.  (FERRONATO, 2002, 

p.59) 

 

As parcerias para a construção dos recursos pedagógicos adaptados para alunos 

com as mais variadas deficiências ou necessidades educacionais especiais, é de suma 

importância para facilitar o acesso à educação escolar proporcionando a diminuição das 

limitações do aluno e contribuindo com o trabalho pedagógico dos professores em sala de 

aula, além de ampliar as possibilidades do mesmo, no que diz respeito aos aspectos 

educacionais, sociais, emocionais e inclusivos (MANZINI; DELIBERATO, 2004; 

REGANHAN; MANZINI, 2009).  

 

2. Objetivos 

 

A atividade descrita teve como objetivos : conhecer as principais características das 

deficiências e produzir recursos pedagógicos adaptados para atender as necessidades dos 

educandos com NEE . 

 

3. Justificativa 

 

Mediante o contexto atual voltado para a inclusão de pessoas com NEE, faz-se 

necessário criar possibilidades de atuação do futuro educador através de projetos que 

promovam a diversidade.  Atuando na disciplina de Educação Inclusiva no curso de 

licenciatura de matemática, percebemos que os acadêmicos possuíam uma visão 

equivocada sobre as deficiências e as possíveis adequações curriculares. Após meio 

período da carga horária semestral desta disciplina, começamos o embasamento teórico 

sobre cada uma das deficiências.  

Cada aula foi uma descoberta coletiva sobre as deficiências e sobre as 

possibilidades de aprendizagem escolar de cada pessoa com NEE. Sendo assim, a atividade 

se justifica pela possibilidade de aperfeiçoar o processo de ensino voltado a essa clientela, 

a fim de obter parâmetros para sistematizar e organizar procedimentos pouco disponíveis. 

Buscamos embasamento teórico-metodológico através de pesquisas bibliográficas e 

percebemos a importância das adequações para o sucesso do aluno com NEE. Dentre os 

teóricos que  nos fundamentaram ,  podemos citar Bueno e Resa (1995 apud CIDADE; 

FREITAS, 2002, p. 42-43) , ao afirmar que adequações poderiam envolver: 
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 adaptação de material e sua organização na aula: tempo disponível, espaço e 

recursos materiais;  

 adaptação no programa: planejamento, atividades e avaliação; 

 aplicação de uma metodologia adequada à compreensão dos educandos, 

usando estratégias e recursos que despertem neles o interesse e a motivação, por meio de 

exemplos concretos, incentivando a expressão e a criatividade; 

 adaptações de objetos e conteúdos, adequando-os, quando for necessário, 

em função das necessidades educativas especiais, dando prioridade a conteúdos e objetivos 

próprios, definindo os mínimos e introduzindo os novos quando for preciso. 

O trabalho com a Matemática no que se refere a alunos com deficiências vem sendo 

um desafio para os professores em formação inicial e continuada de todos os níveis de 

ensino. Há questionamentos como: o que posso fazer para trabalhar o conteúdo matemático 

com o estudante com deficiência sem excluí-lo? Algumas pesquisas  estão sendo realizadas 

considerando esta área do saber, como, por exemplo, a de  Gessinger (2006), que traz em 

sua  dissertação de mestrado relatos de professores de Matemática que tiveram em suas 

classe regulares, alunos com necessidades educacionais especiais, a qual busca 

compreender a  atuação docente na perspectiva da inclusão, verificando quais práticas 

estão sendo realizadas pelos diferentes professores, de modo a favorecer a construção de 

conhecimentos  matemáticos por esses alunos com necessidades especiais inseridos nesse 

processo de  inclusão escolar. Também há experiências em sala de aula, como o relato de  

Oliveira (2006), que apresenta o projeto “Matemática Inclusiva”,  desenvolvido em uma 

escola pública de um bairro da periferia em sua cidade, na busca da  superação das 

dificuldades impostas pelas condições sociais e da inclusão de alunos não apenas com 

limitações físicas, mas também psicológicas e de raciocínio lógico,  desenvolvendo um 

trabalho que visou a valorização da criatividade dos alunos, considerando sua história e seu 

ambiente social que está inserido, priorizando o trabalho com desafios, e  instigando-os a 

resolverem problemas não convencionais, estimulando a mudança de  comportamento e de 

concepções principalmente em relação a importância do cálculo.  

Em se tratando de pesquisas sobre materiais didáticos adaptados para o ensino da  

Matemática, alguns artigos científicos se destacam por sua relevância nos estudos sobre o 

tema.  

A pesquisa de Silva, Urbano e Nascimento (2010) sobre Aprendizagem Matemática 

de deficientes visuais, na rede regular de ensino, aponta para resultados positivos, 
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sobretudo no tocante ao aprendizado mútuo entre videntes e deficientes visuais, ao 

compartilharem o material adaptado para os alunos incluídos. 

Quanto ao artigo dos pesquisadores Ceolin, Machado e Nehring (2009) da 

Universidade de IJUÍ/RS (UNIJUÍ), sobre o ensino de Matemática e a Educação Inclusiva,  

as contribuições encontram-se no uso do “multiplano”, material didático adaptado para  

uso de deficientes visuais. 

Sá, Campos e Silva (2007), pontuam que, ao utilizar materiais variados, adequados 

e de qualidade proporciona-se ao aluno maior acesso ao conhecimento matemático, onde 

ele se apropria das informações e adquire maior autonomia no seu aprendizado, o qual é 

facilitado pelos recursos que lhe possibilitam as condições para  aprender.  

Pesquisas como essas já são discutidas em vários Seminários da área da 

Matemática, como forma de socialização, discussão e estímulo entre os docentes. 

Em virtude disso, enfatizamos o direito que todos têm a uma educação de 

qualidade, com recursos adequados para a sua aprendizagem. Se a escola deve promover a 

apropriação do conhecimento, precisamos no momento atual focar junto aos futuros 

professores, estratégias metodológicas adequadas para a diversidade de alunos que 

encontramos. Sabemos de início, que não aprendemos da mesma forma. Então, o que fazer 

para que todos aprendam? Que instrumentos o professor poderá utilizar para promover a 

aprendizagem dos alunos? Será que a mesma estratégia, o mesmo recurso vale para todos 

os alunos? 

O artigo da Revista Inclusão do MEC, intitulado:  Eixos de acessibilidade – 

caminhos pedagógicos rumo à universidade inclusiva da autora Reily (2007), trata da 

prática docente destacando que:  

Fazer de uma forma só, ou ensinar de uma forma só, não cabe mais 

no perfil do ser professor. É preciso aprender a fazer diferente, 

fazer diferente significa reconhecer os processos de construção de 

conhecimento utilizados pelos diversos aprendizes que se 

encontram em sala de aula – é descobrir um jeito de ensinar que 

comunica a todos e deixa que todos se comuniquem. Cabe ao 

professor, em primeiro lugar, conhecer seus alunos, sua história 

acadêmica, as estratégias já desenvolvidas no seu percurso rumo à 

construção do conhecimento almejado. (p.19) 

 

As possibilidades para ensinar precisam ser intensificadas, pois não aprendemos da 

mesma forma que o outro.  

 

4. Metodologia 
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Para contemplar os objetivos previstos para a atividade iniciamos o trabalho com 

uma ampla pesquisa sobre as deficiências , transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação segundo o documento oficial Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva de 2007. Estudamos cada um dos itens 

citados anteriormente nas aulas da disciplina de Educação Inclusiva, fundamentando-se em 

autores como CEOLIN (2009), SÁ (2007), URBANO (2010), dentre outros. Após o 

embasamento teórico do assunto, partimos para a elaboração de jogos e  atividades 

utilizando materiais pedagógicos adaptados para explorar conteúdos matemáticos. 

Dividimos a turma em 4 grupos. Cada grupo ficou responsável pela elaboração de 

pelo menos 5 materiais, indicando os seus objetivos e conteúdos a serem explorados com 

os mesmos.  

Durante a construção dos materiais buscamos na teoria o suporte para compreender 

o que estávamos fazendo e para que. 

A atividade foi finalizada com uma apresentação onde os alunos mostravam cada 

jogo/atividade  com seus conteúdos e objetivos (fotos).  

 

 
Preparação de materiais para a confecção. 
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Sólidos geométricos com textura. 

 

  

  
Objetos em relevo e peso Preparação de materiais para a confecção. 

 

  
Transferidores  com pontos em relevo 

 

 

Alunos confeccionando os materiais.  
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Jogo da velha com relevo, fita métrica com pontos 

em relevo e dominó de texturas 

 

 

Encaixe de formas tridimensionais de textura.  

 

  
Encaixe de corres, formas e texturas. Tangran, caneta adaptada, dominó de texturas. 

 

5. Resultados da Experiência (Parciais ou Finais) 

Após considerável estudo teórico e prático, percebemos que o grupo envolvido no 

trabalho, verificou a importância da produção de materiais adaptados para que o estudante 

compreenda determinados conteúdos voltados  para a matemática. Por alguns momentos os 

licenciandos perguntavam: “Como ensinar esses conteúdos para um aluno surdo-cego, 

cego, autista?” 

Ficou evidente que a responsabilidade de ensinar ficou ainda maior depois desta 

atividade. Os licenciandos começaram a refletir melhor sobre a sua formação e chegaram a 

relatar: “Estamos aprendendo coisas professora, para ensinar aos iguais, e aqueles que 

não aprendem como os outros? Como fazer?”  

Nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2012, realizamos uma exposição na 

SEMATEC Sul do IFRJ, campus Volta Redonda. Os alunos  mostraram para a comunidade 

escolar suas produções através de demonstrações. 
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A partir do mês de maio de 2014 retomaremos as atividades relacionadas à 

elaboração de materiais adaptados e pretendemos aplicá-los em escolas parceiras ao IF.  

 

6. Considerações finais 

 

Ao término desse trabalho pode-se concluir que o futuro professor de matemática 

necessita de suporte teórico e metodológico para atuar com alunos com NEE. Precisa criar 

possibilidades para a utilização de materiais manipulativos e adaptados no ensino de forma 

a facilitar a compreensão dos conceitos matemáticos pelo aluno. 

O uso de recurso pedagógico adaptado pode ser uma ferramenta importante  no 

processo de inclusão de alunos com deficiência, se utilizado de forma  consciente e 

criativa, direcionando-os às necessidades de cada aluno,  ampliando suas possibilidades de 

inclusão nos ambientes educacionais. 

Permeados por esta ideia, entende-se que, uma questão fundamental que deva ser 

examinada para a efetivação de uma educação inclusiva, é o oferecimento de recursos 

adaptados capazes de darem suporte ao processo de apropriação do conhecimento do 

educando com necessidades educacionais especiais e , a partir da atividade de 

conhecimento e construção de materiais adaptados para o ensino da Matemática para 

alunos com NEE. 
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