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Resumo:  

Este artigo visa relatar uma prática pedagógica, realizada com uma turma de 8ª série, que 

possui dois alunos com deficiência, de uma escola do ensino fundamental no Município de 

Concórdia - SC. A proposta apresentada à coordenação da instituição tinha como objetivo, 

fazer observações das aulas de Matemática, e propor uma atividade que pudesse auxiliar 

esses alunos, no aprendizado da disciplina. A aula elaborada para essa turma foi 

basicamente de raciocínio lógico, em que os alunos em grupos, precisavam responder ao 

que era proposto. A turma participou ativamente, pensavam em estratégias e responderam 

a todos os desafios. Assim, através da convivência, mesmo rápida, pode-se ter uma noção 

do que é fazer inclusão de alunos com as mais diferentes deficiências, e ainda mais, 

verificar que atividades diferenciadas e em grupo, podem facilitar a comunicação entre 

eles, e consequentemente o aprendizado. 

Palavras-chave: Prática pedagógica; Inclusão; Matemática.  

 

Introdução  

O modelo atual de ensino exige um constante aperfeiçoamento de práticas 

inovadoras, tanto dos professores quanto da escola como um todo, para que de fato se 
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tenha um ensino de qualidade. A inclusão social é uma consequência disso, ou seja, para ter 

um ensino de qualidade a todos os alunos, é preciso que a escola tenha um posicionamento 

diferenciado, sendo um motivo a mais para que o ensino se modernize e para que os 

professores aperfeiçoem suas práticas constantemente.  

A escola tem o dever de reestruturar suas condições para que possa atender 

qualquer aluno, indiferente de sua deficiência. Porém, isso ainda não é uma realidade. As 

que não atendem esses alunos em suas turmas regulares, argumentam de diferentes 

maneiras para continuarem não atendendo, sendo que na maioria das vezes, a justificativa é 

o despreparo dos professores para a não inclusão. Há outras instituições que não acreditam 

nos benefícios que os alunos poderão ter interagindo com os ditos “normais”, 

principalmente se o diagnóstico de deficiência for de nível grave, pois esses alunos não 

teriam condições de acompanhar os colegas e, desse modo, o preconceito e 

descriminalização seriam muito maiores. 

Diante disso, percebe-se a necessidade de se redefinir as práticas pedagógicas, e 

buscar novas alternativas em favor desses alunos, buscando uma atualização e um 

desenvolvimento de ações educacionais para superar esse problema. 

Algumas escolas, como é o caso da citada neste trabalho, procuram se adequar e 

promover um ensino que de fato tenha estrutura para atender qualquer aluno, indiferente de 

sua deficiência. Sabendo disso, procurou-se essa escola para observar como ocorrem as 

aulas de Matemática e, se possível realizar uma atividade de inclusão com a oitava série, 

sendo que nesta turma há dois alunos com deficiência. 

A escola dispõe de uma estrutura adequada para alunos com problemas físicos, 

conta com elevador, rampas de acesso e sala multifuncional, além da segunda professora 

para os alunos que dela necessitam.  Esta professora é quem auxilia os alunos com 

deficiência, para eles, ela é quem de fato explica os conteúdos, mas a Matemática não é 

muita abordada.  

O que ficou em evidência nas aulas, é que a preocupação maior em relação a esses 

alunos é de alfabetizá-los no sentido de ler e escrever, porém os outros conteúdos são 

estudados superficialmente. Além disso, o que de fato a turma estuda e discute em sala, não 

é o mesmo para os alunos com deficiência. A professora da disciplina de Matemática, por 

exemplo, em nenhum momento interagiu com esses alunos sobre o conteúdo e também não 

propôs atividade para eles.  

Diante disso, surge uma série de questionamentos sobre a qualidade da inclusão nas 
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escolas, e como ela acontece em cada uma delas, pois o que se percebe é uma inclusão 

apenas física, e não dos processos de ensino. 

Apesar disso, o Projeto Político Pedagógico da escola, tem como princípios básicos 

ser pública e para todos. “Ser gratuita e com respeito ao pluralismo de ideias, valorização 

das experiências extraescolares, reconhecimento e valorização da diversidade humana 

como fator de enriquecimento do processo educacional inclusivo e garantia de qualidade 

para todos” (PPP, 2010 p. 30). 

Para a educação especial, a escola está amparada em leis, classificações e 

direitos assegurados aos alunos com algum tipo de necessidade especial. No caso dos 

professores são oferecidos encontros de formação, pois se acredita que estes precisam estar 

preparados e dispostos a repensar e mudar a forma de trabalhar, pois a sociedade se 

modifica constantemente e novas necessidades aparecem, como a inclusão.  Desse modo, 

percebe-se que apesar do conhecimento dos direitos e das necessidades de cada aluno, há 

muita coisa a ser melhorada nas escolas para que a inclusão realmente aconteça, em todos 

os sentidos. 

E, pelo fato da escola em questão acreditar, que é possível ocorrer aprendizado em 

uma turma com alunos que possuem diferentes capacidades, foi lançado o desafio e 

prontamente aceito pela equipe, que cedeu o espaço para que esta atividade pudesse ser 

realizada.  

A prática pedagógica teve como objetivo estimular o raciocínio lógico de todos os 

alunos, e desta forma, promover a inclusão de dois alunos com deficiência. Sendo assim, 

pode-se considerar que é possível acreditar nessas novas propostas, e não acomodar-se com 

o impossível, pois a proposta de uma educação para todos é válida, e só se torna impossível 

de ser alcançada diante da realidade estrutural de muitas escolas. 

A inclusão social desafia o professor para que deixe de ser um instrutor e passe a 

demonstrar a importância de seu papel tanto na construção do conhecimento, como na 

formação de atitudes e valores do futuro cidadão fazendo a diferença na vida de qualquer 

aluno, seja ele com deficiência ou não. 

1. Uma prática de Matemática para incluir alunos com deficiência 

Diante da realidade em que vivemos, cada vez mais, se veem movimentos para 

integrar as pessoas com algum tipo de deficiência à convivência social e cultural. Percebe-
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se a necessidade de nas escolas, também ser melhorado o processo de inclusão desses 

alunos, por meio de práticas pedagógicas que realmente os atenda, pois:  

 

 [...] entende-se por inclusão a garantia, a todos, de acesso contínuo ao espaço 

comum da vida em sociedade, sociedade essa que deve ser orientada por relações 

de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, 

de esforço coletivo na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com 

qualidade, em todas as dimensões da vida. (BRASIL, 2001, p.20)  

 

 

 Sabe-se que no Brasil e no mundo, muitas leis e decretos já existem para incluir as 

pessoas com algum tipo de diferença, seja esta, racial, ética ou mesmo algum tipo de 

deficiência. Nesse contexto, o município de Concórdia já dispõe de um decreto nº 5566, de 

13 de janeiro de 2011, que diz que a “Educação Especial deve incluir todos os alunos com 

deficiência, de modo a respeitar a igualdade entre as pessoas, assegurando as condições 

necessárias de interação com o conhecimento para uma educação de qualidade para todos” 

(MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, p. 04). Também dispõe que a proposta pedagógica deve 

ser “organizada para apoiar, complementar e suplementar a aprendizagem dos educandos” 

(ibid, p.04).  

E nesse contexto da educação inclusiva é interessante ressaltar e concordar com 

Carvalho (2012, p. 03), quando diz que “inclusão não é apenas levar o aluno com 

necessidade específica para a escola comum”, mas sim, oferecer a este aluno, o que 

preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 3º "igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola" (BRASIL, 1996).  

Sendo assim, o desafio para a educação nas escolas, é construir práticas 

pedagógicas que deem suporte aos alunos com algum tipo de deficiência, para que tenham 

acompanhamento especializado. E ainda, “fornecer formação para os professores, orientar 

as famílias, integrar este aluno ao espaço escolar (acesso físico, suporte de materiais, 

socialização e respeito).” (CARVALHO, 2012, p. 03).  

Tendo em vista a visão de que, muitas vezes, a Matemática é uma disciplina que 

não é frequentemente utilizada no contexto de educação inclusiva, faz-se necessário buscar 

alternativas, que possam auxiliar os professores na tarefa de “fazer todo o possível para 

que todos os alunos aprendam e progridam. Para isso, é preciso procurar e esgotar todas as 

vias, métodos e meios de ensino que permitam aos alunos aprender e alcançar os objetivos 

educativos” (ESTEVÃO, 2010, p.01). 

 Assim Bourscheid (2008), sugere que nesse processo de inclusão de alunos com 
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deficiência, alguns conteúdos matemáticos são possíveis de serem aplicados no dia a dia, e 

se tornam mais significativos, pois, podem exercer o papel de motivá-los como cidadãos e, 

facilitar que eles também desfrutem de uma vida com segurança e tranquilidade.  

Nesse sentido, a aula de inclusão planejada com o objetivo de promover integração 

e inclusão em uma aula de Matemática, envolvendo atividades de raciocínio lógico, 

aconteceu com 20 alunos de uma 8ª série, sendo que a turma foi dividida em 05 grupos. 

Primeiramente, foi solicitado aos alunos que fizessem os grupos. No entanto, percebeu-se 

que os dois alunos com deficiência, um com Síndrome de Down - Aluno A, e outra com 

deficiência não definida - Aluna B, ficaram sem grupo. Por este motivo, pediu-se que os 

grupos se dividissem e aceitassem esses colegas em seus grupos, formando assim 05 

grupos com 04 alunos cada. 

Durante a separação dos alunos em grupos foi possível observar, que o Aluno A, 

com Síndrome de Down, fazia questão que uma colega estivesse em seu grupo. Isso nos 

fez perceber que este aluno é espontâneo e que interage bem com a turma. No entanto, a 

Aluna B, em processo de inclusão por ter dificuldades de aprendizado, mostrou-se mais 

retraída e mesmo aceita pelo grupo, não interagiu com os colegas.  

Por estas observações, faz-se pertinente comentar que a Matemática ensinada 

para o aluno deficiente, deveria ser a mesma ensinada para qualquer aluno. Que apenas 

os recursos de acessibilidade deveriam ser modificados, conforme a necessidade particular 

de cada um para ter acesso a esta área do conhecimento, haja vista sua limitação cognitiva 

(FALCONI; SILVA, 2013). Para auxiliar na construção do conhecimento matemático, 

algumas metodologias podem auxiliar e facilitar o processo de sistematização do 

conhecimento.  

Nesta aula, foi utilizada a metodologia Resolução de Problemas, em que várias 

atividades foram selecionadas e confeccionadas em papel cartão, propostas envolvendo 

palitos de fósforo. Problemas estes, que exigiam muita concentração e raciocínio lógico 

para resolver o que pediam as atividades. E por este motivo, inicialmente, os alunos 

sentiram muita dificuldade para resolvê-los. Mas por estarem em grupos, foram motivados 

a discutir a proposta, e juntos, montar as figuras com os palitos e pensar em estratégias de 

resolução que pudessem satisfazer as condições iniciais.  

Com apenas uma figura, várias perguntas mudavam o seu caráter e levava os alunos 

a pensarem para movimentar os palitos até chegar à figura que os problemas pediam. Por 

exemplo, com a figura a seguir, surgiram os problemas: 
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Figura 1: quadrado com algumas atividades propostas 

Quantos quadrados há nessa figura? 

Mova 3 palitos para obter 3 quadrados 

Remova dois palitos e deixe a figura com dois quadrados. 

Percebeu-se que os alunos, mexiam todos os palitos, formavam várias figuras, mas 

depois voltavam ao início, pois descobriam que tinham limite de palitos que poderiam 

mexer, e também uma figura determinada a ser formada. Discutiam as estratégias em 

grupo, várias vezes pediam dicas e assim, conseguiram resolver todas as atividades.  

Por ser constituída como uma atividade para inclusão dos alunos com deficiência, 

existentes nesta turma, percebemos que o Aluno A, interagiu bem com estas atividades, 

mexia os palitos, dava ideias e sugestões. No entanto, a Aluna B ficava vendo as figuras, 

mas não interagia com o grupo, mexia alguns palitos individualmente e, quando 

perguntávamos a ela para formar com os palitos a figura que estava vendo, construía uma 

figura diferente em quase todas as vezes, e ainda, figuras sem forma definida. 

A atividade proposta ocorreu de acordo com o planejado e, segundo relato e 

avaliação dos próprios alunos, agradou a todos, pois os fez agir espontaneamente, pensar e 

raciocinar, facilitando o processo de ensino e aprendizagem, ressaltando ainda a 

importância do trabalho em grupos. Os alunos avaliaram as atividades conforme 

Menezes et al. (2008, p.03) quando escreve que  

 

(...) para colocar o pensamento do sujeito em ação, o jogo é uma alternativa 

muito importante, pois adquire caráter de material de ensino-aprendizagem, 

e através dele, o aluno, se colocado em situações que, ao brincar, apreende a 

estrutura lógica do material, pode ser levado a apreender, também, dessa 

maneira, a estrutura matemática presente.  

 

Assim, as atividades foram desenvolvidas como se fosse um jogo, pois segundo 

Falconi e Silva (2013, p. 21), as regras presentes nos jogos matemáticos, supõem 

organização e coordenação, que inserem os alunos dentro de um quadro de natureza lógica, 

e assim, os motiva na busca de respostas para os problemas propostos, o que pode “se 

constituir como uma das possibilidades de desenvolvimento da autonomia dos alunos que 

possuem deficiência intelectual, bem como da crença em suas capacidades”. Isso pode ser 

percebido nas avaliações escritas pelos alunos conforme segue: 
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Figura 02: Avaliação dos alunos 

 

Segundo Veltrone e Mendes (2007, p. 03) “as práticas pedagógicas advindas da 

política da inclusão escolar, inclusive as práticas pedagógicas dos professores com alunos 

com necessidades educacionais especiais”, ainda não são efetivamente realizadas nas 

escolas, por isso precisam “ser avaliadas e monitoras, para que possamos socializar 

indicadores de sucesso e também os problemas encontrados”.  

Diante disso, a proposta da aula foi ao encontro do desafio existente nas escolas, ou 

seja, inserir os alunos com deficiência, e ao mesmo tempo, com propostas diversificadas, 

motivá-los juntamente aos seus professores a acreditar nas possibilidades de cada ser 

humano, indiferente de suas limitações e diversidades, pois o pressuposto fundamental de 

qualquer trabalho educacional é acreditar na possibilidade de mudança do outro. A partir 

disso, é possível criar um ambiente de ensino e aprendizagem corroborando com Mantoan 

(2003) quando diz que a escola tem que ser esse lugar em que as crianças têm a 

oportunidade de serem elas mesmas e onde as diferenças não são escondidas, mas 

destacadas. 

2. Resultados da Pesquisa  

Durante a atividade realizada com esta turma, foi possível construir uma noção da 

realidade que vivem os professores em uma escola que precisa, segundo a legislação, 

incluir e aceitar todos os alunos, indiferente de suas limitações. As modificações de 

estrutura e também as adaptações nos currículos e procedimentos durante as aulas, se 

fazem necessárias. O que se verifica, é que é mais fácil adaptar o espaço físico, porém, 

preparar os professores e colegas para que a inclusão de fato aconteça, ainda é uma 
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realidade muito aquém do necessário. 

A escola tem um papel grandioso que é o de ensinar as crianças a se tornarem 

adultos com atitudes fantásticas, sabendo assim como lidar e conviver com a diversidade, 

para não precisar se empenhar tanto em entender que as diferenças são comuns entre os 

seres humanos.  

Essas diferenças nas aulas de Matemática ficaram evidentes, nos fazendo perceber 

que estes alunos, apenas estão incluídos na turma, porém os conteúdos estudados por eles 

são outros, e quem os ensina não é a professora de Matemática e sim a professora auxiliar. 

Com isso, fica demonstrado que mesmo uma escola bem estruturada fisicamente, e que 

busca sempre melhorias para esses alunos, ainda tem problemas a serem resolvidos, como 

o de ajustar as funções da professora auxiliar, pois a responsabilidade de explicar os 

conteúdos é dos professores de cada disciplina.  

Tendo em vista o pouco contato com a turma e pelos relatos dos alunos após a 

realização desta atividade, percebemos que os alunos compreenderam que a Matemática 

pode ser divertida e que aprendê-la é algo prazeroso. Foi possível também entender, que 

com esse tipo de atividade, a inclusão entre os alunos com deficiência e a turma, melhora e 

muito, pois promove uma interação entre todos, fazendo com que discutam as questões, 

trabalhem em equipe e principalmente se aproximem. 

Verificou-se que é possível realizar um trabalho diferente, fazendo com que os 

alunos estejam participando com toda a turma. Nesse contexto de aprendizagem, percebe-

se que os diferentes tipos de metodologias e recursos que temos disponíveis hoje, facilitam 

o trabalho do professor. E atividades como essas podem ser desenvolvidas com maior 

frequência, fazendo com que todos os alunos se sintam à vontade para participar da aula. E 

principalmente, que todos da turma participem das atividades propostas, tendo em vista 

que todos podem e devem resolver as mesmas atividades, desde que se respeitem suas 

limitações e avalie a evolução de cada aluno conforme suas possibilidades.  

Desta forma, faz-se necessário que os professores das diferentes disciplinas, 

também estejam preparados para a docência com alunos com deficiência, a fim de 

promover a inclusão real, com atividades que venham beneficiar a esses alunos no contexto 

educacional e pessoal, de modo a facilitar o contato professor-aluno, verificando assim, 

que é possível construir saberes através de atividades que favoreçam a inclusão nas 

escolas. 

A Matemática, por ser uma disciplina que exige abstrações, muitas vezes também é 
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a disciplina em que os alunos mais sentem dificuldades. Por este motivo, para os alunos 

com algum tipo de deficiência, esse conteúdo é quase extinto da proposta pedagógica. 

Sendo enfatizada a leitura e escrita, que também é importante. Porém, atividades 

diferenciadas, com alguns conceitos Matemáticos, que visam o desenvolvimento lógico e 

dedutivo, e que promovem um trabalho em grupo, muitas vezes se tornam mais 

interessantes. Estas auxiliam os alunos na compreensão dos conteúdos, estimulando-os a 

pensar em estratégias de estudo, além de contribuir na leitura, escrita e resolução de 

problemas. 

Desta maneira, percebe-se a importância de atividades que promovem o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, que abrem horizontes para o pensamento lógico-

matemático, estimulando interesse e momentos de troca de ideias e interação entre eles. E 

nessa troca de experiências e conhecimentos, surgem ideias criativas que motivam o senso 

crítico e até mesmo os faz chegar a respostas inesperadas, ou então, a outros desafios a 

serem resolvidos. 

Enfim, esta atividade através de contato direto com estes alunos em processo de 

inclusão no contexto escolar, nos faz refletir sobre as práticas pedagógicas, e também sobre 

a necessidade de se motivar os professores, para lidar com as mais diversas situações que 

se fazem necessárias, para que a inclusão de fato aconteça. Assim, conforme as ideias de 

Mantoan (2003): 

(...) A inclusão não é algo impossível, representa um desafio, que só será 

superado quando todos os profissionais do processo educativo se abrirem à 

mudança, revelando a necessidade de romper com a ideia preconcebida que 

muitos têm, que só educadores especializados podem trabalhar com alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais. 

 

E também nessa experiência de elaboração de práticas pedagógicas que favoreçam 

alunos com deficiência, a se sentirem incluídos na turma e também nas atividades 

propostas, pode-se perceber que a escola, assim como a sociedade, mesmo com tantas 

legislações e discussões a respeito, ainda está em processo de aprendizagem sobre a 

inclusão, e por mais que se tenha uma estrutura física para atender alunos com deficiência, 

é fundamental se ter consciência que somente isso não basta, é indispensável ter um corpo 

docente em constante aperfeiçoamento, para fazer de fato uma inclusão, tanto física como 

intelectual entre os alunos. 
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