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Resumo:  

Apresenta-se nesse artigo o relato de uma experiência vivenciada durante as práticas 

realizadas nas disciplinas de Educação Inclusiva e Estágio Supervisionado II do curso de 

Matemática-Licenciatura do Instituto Federal Catarinense-Campus Concórdia. A atividade 

foi realizada em uma Escola de Educação Básica do Município de Concórdia. As práticas 

foram realizadas no decorrer do segundo semestre de 2013 onde se observou as vantagens 

educacionais que os recursos tecnológicos oferecem na prática docente, em especial na 

inclusão de alunos com problemas de baixa visão. Observou-se que o software GeoGebra é 

uma bom instrumento que auxilia na avaliação da prática de ensino da Geometria Plana 

para alunos com problema de baixa visão mais especificamente o caso vivenciado, o 

Glaucoma. Os resultados das observações indicam que os recursos computacionais podem 

auxiliar o professor a melhor avaliar os alunos com esse tipo de deficiência.  
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1. Introdução  

 

A educação inclusiva, no ensino regular, passou a ser regulamentada a partir da lei 

nº 9394/96, cujo texto foi recentemente modificado, entendendo a educação especial como 

uma modalidade de educação escolar “oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação” (BRASIL, 1996, art. 58). 

A partir da Lei, o Ministério da Educação - MEC estabeleceu a Politica Nacional de 

Educação Inclusiva, no sentido de estabelecer condições para o desenvolvimento desta 

recente política. Segundo o que se extrai, é significativo: 

 

Que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, 

recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; assegura a 

terminalidade específica àqueles que não atingirem o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude se suas deficiências. (BRASIL 

2010, P.12) 

 

Em vista disso, podemos observar que a escola deve ter uma organização 

direcionada ao atendimento dos alunos com deficiência, assegurando uma formação 

democrática de ensino, isto é ter a mesma garantia da apropriação do conhecimento, 

dando-lhes a oportunidade de ingressarem em seu meio social com autonomia e igual 

oportunidades de crescimento pessoal e profissional. 

A atividade foi realizada no mês de outubro com uma turma da 7ª série do Ensino 

Fundamental, onde estuda um aluno com baixa visão, o qual é auxiliado por uma segunda 

professora. A princípio essa atividade tinha como objetivo usar uma metodologia 

alternativa como subsidio educacional para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem 

da geometria plana usando o laboratório de informática da escola, bem como a realização 

de uma parte do Estágio Supervisionado do curso de Matemática-licenciatura e da 

disciplina de Educação Inclusiva.  

A partir do planejamento, a aula começou com a construção de ângulos usando a 

régua e o transferidor. Nesse momento percebeu-se a dificuldade de um dos alunos em 

realizar as tarefas, cujo diagnóstico médico apontava baixa visão, um comprometimento de 

seu funcionamento visual que limita a visão do aluno a curta distância. Isso pode ser 
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observado no Decreto Nº 5.566 (2011, p. 03) que considera Baixa Visão “como o 

comprometimento do funcionamento visual de ambos os olhos, mesmo após tratamento ou 

correção óptica, mantendo um resíduo visual”. No caso observado causado pelo Glaucoma, 

uma doença que ataca inicialmente a visão periférica e pode chegar a cegar a pessoa.   

Apesar deste aluno ter um professor auxiliar, ele tinha bastante dificuldade de 

acompanhar o desenvolvimento das atividades trabalhadas em sala. Esse fato, segundo o 

professor auxiliar, acontecia pela dificuldade de o aluno enxergar a própria letra no 

caderno. 

Na segunda etapa da atividade os alunos foram encaminhados para o laboratório de 

informática, onde construíram os mesmos ângulos proposto pelo estagiário na sala de aula, 

porém agora usando o software GeoGebra. Com isso, foi possível perceber uma maior 

facilidade do aluno com baixa visão, na hora da representação das figuras usando o recurso 

computacional. Quando foi questionado o motivo de tal progresso sua professora revelou 

que ele tem grande facilidade em manusear conteúdos escolares no computador. 

Esse curioso fato despertou o interesse dos acadêmicos do 6º semestre do curso de 

Matemática-Licenciatura, em averiguar se recursos computacionais podem servir como 

facilitadores no processo de aprendizagem de alunos com baixa visão, objetivando, com 

esse texto, trazer contribuições para uma melhor qualidade do ensino da Matemática. 

 Analisando o PPP da escola, é importante destacar que a avaliação de alunos com 

necessidades especiais deve considerar os instrumentos adequados para cada tipo de 

deficiência, os avanços dos conteúdos propostos e se os respectivos objetivos foram 

alcançados. Nesse caso o instrumento mais adequado para avaliar um aluno de baixa visão 

pode ser as Tecnologias de Informação (T.I). 

 

2. Fundamentação teórica 

 

 O uso de tecnologias tem uma grande contribuição na formação do conhecimento 

matemático, pois podem ser utilizados diversos recursos para que os conteúdos sejam  

melhores assimilados. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, do Ensino 

Fundamental fazem referência quanto ao uso dessas tecnologias “Em matemática existem 
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recursos que funcionam como ferramentas de visualização, ou seja, imagens que por si 

mesmas permitem compreensão ou demonstração de uma relação, regularidade ou 

propriedade” (BRASIL, 1998, p. 45). 

A matemática, de modo especial, é ensinada de forma abstrata fazendo com que os 

alunos não consigam ter a noção do formato da imagem como realmente o professor 

expõe. Neste momento, vemos que a informática tem o papel fundamental, pois por meio 

dela, pode-se fazer a manipulação dos objetos proporcionando aos sujeitos um melhor 

entendimento através da visualização do material. . Segundo Gravina: 

 

Numa sala de aula convencional até podemos imaginar um ensino que olhe para 

configurações com “desenhos em movimento”. Mas em configuração com 

muitos objetos em relação tal se torna difícil, já que o movimento sincrônico dos 

elementos pode ser complexo. Especialmente nestas situações o recurso 

informático entra como ferramenta ideal (1996, p. 06). 

 

Num ambiente informatizado, a construção de figuras geométricas é possível 

manipulá-las de maneira a permitir a visualização de diversos ângulos proporcionando ao 

aluno a formação de um conceito próprio, participando assim, ativamente do seu 

desenvolvimento cognitivo. Para Gravina (1998, p. 11). 

 

Quanto ao potencial das múltiplas representações, considerando que um mesmo 

objeto matemático pode receber diferentes representações e que estas registram 

diferentes facetas do mesmo, uma exploração que transita em diferentes sistemas 

torna-se significativa no processo de construção do conceito.                           

               

Ao explorar o ensino da matemática por meio de recursos computacionais visa-se 

um caráter qualitativo, pois é possível atingir conceitos mais avançados promovendo uma 

aprendizagem mais aprofundada do que normalmente tem em um ambiente tradicional. 

Porém, esses ambientes informatizados devem ser utilizados como um suporte no processo 

de ensino – aprendizagem, pois sozinhos não são capazes de produzir conhecimento. Para 

que as tecnologias possam contribuir com o aprendizado, é necessário um planejamento 

que oriente o professor, estando este projeto diretamente ligado a uma metodologia de 

ensino.  

 

Mas os ambientes informatizados, na forma que se apresentam hoje, por si só, 

não garantem a construção do conhecimento. Para que haja avanço no 
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conhecimento matemático, é importante que o professor projete as atividades a 

serem desenvolvidas. Uma tarefa difícil é conciliar o que se julga importante a 

ser aprendido (e é matemática socialmente aceita que fornece os parâmetros para 

tal) com a liberdade de ação do aluno (GRAVINA, 1998, p. 21). 

 

As tecnologias ajudam a desvendar a matemática que está em atuação nos objetos e 

processos tecnológicos do nosso dia-a-dia, pois em cada construção existe a presença da 

matemática, adaptada para permitir certos modelos e tratar certas situações. Dessa forma, o 

aluno desenvolve a capacidade de projetar tecnologias e de adaptar a matemática 

disponível para resolver problemas reais e concretos ou projetar processos que criarão 

novas realidades sociais.  

Essas novas realidades educacionais, com a utilização da informática, também 

podem ser uma maneira mais coerente de se avaliar a capacidade cognitiva de alunos com 

baixa visão, pois dependendo do nível de funcionamento visual os processos avaliativos 

deverão ser diferenciados, proporcionando meios que possam ter o maior proveito possível 

na aprendizagem desse aluno.   

 O decreto nº 5.566, de 13 de Janeiro de 2011 do Município de Concórdia, prevê 

em seu conteúdo a necessidade de processos avaliativos adequados. Do documento citado, 

extrai-se que “Processos de avaliação adequados ao desenvolvimento e as especificidades, 

dando ênfase às potencialidades e habilidades dos alunos com deficiência e que esteja em 

consonância com o projeto pedagógico da escola” (p. 05).  

Com isso, deve-se ressaltar que a escola deve buscar instrumentos avaliativos que 

melhor se adéquam às limitações físicas e mentais de seus alunos. Os recursos 

computacionais se caracterizam como uma ferramenta que permite melhor visualização do 

conteúdo, devido as suas várias possibilidades de se adaptar conforme a limitação visual do 

aluno, no caso da baixa visão a imagem pode ser ampliada e as formas geométricas podem 

ser facilmente visualizadas e manipuladas por estes alunos. 

Nessa perspectiva, pode-se perceber a importância de recursos tecnológicos para 

avaliar os alunos que têm problema de baixa visão, pois por meio deles se tem um 

diagnóstico mais justo de seus saberes fazendo com que ele se inclua cada vez mais na 

comunidade estudantil. Esse tipo de recurso pode influenciar positivamente a tomada de 

decisão do professor durante a avaliação de sua prática de ensino-aprendizagem 
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possibilitando progressos na prática pedagógica e na aprendizagem do aluno (PROPOSTA 

CURRICULAR DE SANTA CATARINA, 2005). 

 

3. Metodologia 

 

 As aulas aconteceram no dia 17 de outubro de 2013 em duas etapas, sendo a 

primeira foi em sala de aula. Foi trabalhado o conteúdo de ângulos e suas respectivas 

construções, usando a régua e o transferidor e na segunda parte da aula, os alunos foram 

encaminhados para o laboratório de informática para poder fazer as construções dos 

ângulos usando o software GeoGebra. 

Na primeira parte da aula se notou que o aluno de baixa visão tinha dificuldades em 

acompanhar o desenvolvimento das atividades devido as suas limitações visuais causadas 

pelo glaucoma, isso comprometia seu aprendizado, pois ele não conseguia concluir as 

atividades no tempo estipulado, mesmo com o auxílio da professora auxiliar, fazendo com 

que sua aprendizagem ficasse comprometida. Essa demora em fazer a representação 

geométrica dos problemas propostos se explicava pelo fato dele ter dificuldade de enxergar 

sua própria letra fazendo com que se sentisse excluído na turma, apesar desta não 

manifestar nenhum sentimento nesse sentido, restando-lhe apenas a tarefa de copiar a 

resolução do exercício corrigido no quadro. 

Apesar de o aluno compreender a matéria e saber fazer os cálculos corretamente, 

sua grande dificuldade estava na parte manuscrita, pela dificuldade de enxergar o 

desenvolvimento da questão escrita em seu caderno, forçando ao máximo sua vista. 

Por outro lado, quando solicitado a construção dos ângulos desse mesmo exercício 

usando o GeoGebra esse aluno demonstrou uma grande facilidade para realizar os 

desenhos. O computador permitiu uma melhor visualização da tarefa que estava sendo 

executada por ele, isso fez com que sua aprendizagem se tornasse mais significativa. 

O estagiário então percebeu que o auxílio computacional permitiu que o aluno 

desenvolvesse as atividades com maior eficiência, e sua avaliação pode ser mais justa e 

coerente, visto que sua compreensão do conteúdo estava de acordo com os demais da 

turma, e que sua dificuldade estava apenas em representar suas ideias manualmente. 
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Logo abaixo, encontram-se as atividades que foram realizadas pela turma durante o 

fato observado: 

1-Na figura há dois ângulos, onde um é o suplemento do outro, e que o maior é o 

triplo do menor, sabendo disso encontre o valor de cada um deles. 

      C 

 

 

  

                                                                                                          

A                                                         O                                                  B 

 

2-Sabendo que os pares de ângulos abaixo são complementares, e que o maior é o 

dobro do menor, encontre as suas medidas. 

 

 

                                                                                          C 

                                                                                     

 

 

Com atividades semelhantes as explicitadas acima será trabalhada toda a primeira 

parte da aula. 

 

3.1. Atividade desenvolvida 

 

O objetivo da atividade era fazer com que o aluno se familiarizasse com ambientes 

alternativos de ensino, no caso o laboratório de informática, associando assim o 

aprendizado da geometria com os recursos tecnológicos oferecidos pelo estado. 

 

A 

O B 
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Essa atividade foi planejada com o objetivo também de fazer com que o aluno 

perceba a praticidade que o software oferece na construção de ângulos e figuras 

geométricas, com isso o desenvolvimento da atividade foi desenvolvida primeiramente em 

sala de aula utilizando de instrumentos manuais para logo após ser desenvolvida no 

laboratório de informática usando o GeoGebra. 

 

4.  Resultados da Experiência  

 

No desenvolvimento dessa atividade pode-se perceber a importância de uma visão 

mais crítica no que está relacionado à educação inclusiva, foi notável que se precisa ter 

uma leitura coerente das diversas formas de se enxergar o aluno. 

O uso do GeoGebra auxiliou na atividade pois a praticidade que ele oferece na 

construção de ângulos possibilitou o aluno com baixa visão (Glaucoma) a acompanhar a 

aula de forma mais ativa possibilitando uma avaliação mais coerente de seus 

conhecimentos. 

É importante que o profissional da educação conheça a parte legal no que diz 

respeito à educação inclusiva, para assim poder avaliar os alunos de maneira justa e 

igualitária, garantindo assim o melhor desenvolvimento de todos os alunos, dando a eles a 

mesma oportunidade de crescer, não só como aluno, mas também como ser humano. 
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