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RESUMO 

 

 

Embora a legislação brasileira tenha avançado no sentido de promover a inclusão de alunos 

com deficiência nas escolas regulares, observa-se uma profunda distância entre o que ela e a 

literatura na área propõem e a prática cotidiana na maioria das escolas do país. Uma parte 

significativa dessa problemática relaciona-se à dificuldade dos professores para lidar com as 

demandas advindas da inclusão escolar e de serem reduzidas as oportunidades existentes na 

formação inicial, e mesmo na continuada, de sensibilização e construção de saberes coerentes 

com essa realidade. A presente pesquisa, de natureza qualitativa, se insere no campo da 

Formação de Professores para uma Educação Matemática Inclusiva e teve como propósito 

analisar possíveis mobilizações de saberes relacionados ao ensino de Matemática para alunos 

com deficiência visual, por professores e futuros professores participantes de um curso de 

extensão. Embasados teoricamente na literatura sobre saberes docentes, inclusão e ensino de 

Matemática para pessoas com deficiência visual, construiu-se e desenvolveu-se um curso 

extensão do qual participaram professores, futuros professores, monitores e intérpretes de 

Libras. Os procedimentos metodológicos envolveram: observação, questionário, diário de 

campo, gravações em áudio e vídeo dos encontros e registros produzidos pelos participantes 

ao longo do curso de extensão. A análise dos dados produzidos pelos participantes com 

formação em Matemática (uma professora e quatro licenciandos) estruturou-se em três 

dimensões: o trabalho coletivo e a socialização de saberes; as reflexões sobre o ensino de 

Matemática em uma perspectiva inclusiva; e aprendendo a ensinar Matemática em perspectiva 

inclusiva. Os resultados evidenciam que o curso de extensão, além de sensibilizar os 

participantes em relação à Educação Matemática Inclusiva, contribuiu para a mobilização de 

saberes relacionados ao ensino de Matemática para alunos com deficiência visual em classes 

regulares tanto em relação ao conteúdo matemático e sua didática quanto relacionados à 

organização da classe e produção de materiais.    

  

 

Palavras-chave: Educação Matemática Inclusiva; Formação de professores; Saberes 

docentes; Alunos com deficiência visual; Curso de extensão. 

    

  



ABSTRACT 

 

 

Although the Brazilian legislation has been advanced to promote the inclusion of students 

with special needs in regular schools, it has been observed a great distance between what the 

literature proposes and the daily practices in the majority of the schools in the country. A 

significant part of the problem refers to the difficulties that the teachers have to handle the 

demands of the inclusion and the reduction of the opportunities in the initial formation, and 

even in the continuing education, about the construction of knowledge in line with this reality. 

The present essay, of qualitative nature, is inserted in the field of Teacher training for 

Inclusive Mathematics Education and had as purpose to analyze possible mobilizations of 

knowledge related to teaching mathematics for students with visual impairment, by teachers 

and future teachers participating in an extension course. Theoretically based on the literature 

on teacher knowledge, inclusion and teaching of Mathematics for the visually impaired, a 

course was created and developed which was attended by teachers, future teachers, monitors 

and interpreters of Libras. The methodological procedures involved: observation, 

questionnaire, field journal, tape and video records from the meetings and produced by the 

participants involved.  The analysis of the data produced by the participants with training in 

Mathematics (One teacher and Four Graduates) was structured in 3 dimensions: Collective 

work and the socialization of knowledge; the reflections on the teaching of Mathematics in an 

inclusive perspective; and learning to teach Mathematics in an inclusive perspective. The 

results show that, the extension course, as well as raising awareness in the participants with 

relation to the inclusive mathematics, contributed to mobilization of knowledge related to the 

teaching of mathematics for students with visual impairment in regular classes both in relation 

to the mathematical content and its didactics and related to the organization of the class and 

production of materials. 

 

Keywords: Inclusive Mathematics Education; Teacher training; Teaching knowledge;  

Students with visual impairment; Extension course. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

A motivação para desenvolver esta pesquisa surgiu em um Estágio Supervisionado de 

Regência que realizei no Instituto Federal de Minas Gerais, em uma turma de 1º ano do 

Ensino Médio, profissionalizante, enquanto cursava a Licenciatura em Matemática na 

Universidade Federal de Ouro Preto. Nessa turma, havia um aluno com baixa visão e conviver 

um pouco com ele impactou minha trajetória. 

 Sua presença na classe e o fato de, em minha formação, não ter tido a oportunidade de 

entrar em contato com recursos e materiais pedagógicos que facilitassem o acesso desse aluno 

aos conteúdos matemáticos, respeitando suas vias de acesso ao ambiente, me trouxe algumas 

dificuldades para ensinar Matemática para essa turma. Por isso, acabei optando por ministrar 

aulas teóricas, no quadro. No entanto, até mesmo com relação à linguagem, me atrapalhava, 

esquecendo-me, por diversas vezes, de verbalizar o que estava fazendo e escrevendo.  

 Outro fato importante ocorrido nesse estágio foi quando, no início de minha regência, 

observei que esse aluno sentava-se na primeira carteira e prontamente respondia às 

indagações que eu fazia relativas ao conteúdo que estava ministrando. Todavia, após algumas 

aulas, ele passou a se sentar na última carteira, com o professor regente da turma a seu lado, 

com um caderno para ampliação. O professor repetia o que eu estava fazendo no quadro, só 

que nesse caderno e em tamanho maior. Porém, algo que despertava minha atenção eram as 

situações de trabalhos nas quais os alunos eram divididos em grupos. O aluno com baixa 

visão continuava a se sentar ao lado do professor, não trabalhando em conjunto com seus 

colegas. Na época do estágio, eu não tinha nenhuma noção e nem conhecimento sobre 

inclusão e, por mais que o professor se empenhasse em apoiá-lo, inclusive confeccionando um 

tabuleiro em E.V.A., esse era usado somente pelo aluno e após o horário das aulas.  

 No entanto, essa experiência começou a mudar os rumos de minha trajetória, quando, 

após concluir o curso de licenciatura em Matemática, ingressei em uma Especialização em 

Educação Matemática nesse mesmo instituto, paralelamente ao mestrado. Fui convidada por 

aquele professor que eu havia acompanhado durante o estágio, agora meu orientador na 

Especialização, a desenvolver uma pesquisa com foco nos recursos didáticos e nas 

metodologias de ensino de Matemática para alunos com deficiência visual. Inicialmente, 

tínhamos o propósito de desenvolver esse estudo com o mesmo aluno anteriormente 
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mencionado. Porém, devido ao fato do Instituto não possuir Comitê de Ética em Pesquisa e do 

aluno ser menor, abandonamos a ideia e optamos, então, por uma pesquisa bibliográfica. 

 Além disso, durante a realização dessa pesquisa, fui informada que aquele aluno havia 

mudado de curso e essa situação me fez refletir sobre o possível impacto que nossa prática 

pedagógica pode ter na trajetória escolar de uma pessoa. Será que as práticas e metodologias 

de ensino usadas pelos professores, na realidade escolar, em classes inclusivas estão 

permitindo aos alunos com deficiência visual obterem sucesso? Reflexões acerca do quanto 

estamos, de fato, incluindo e possibilitando que esses alunos utilizem suas vias de acesso ao 

ambiente, possam se apropriar do conhecimento matemático começaram, assim, a permear 

minha trajetória.  

 Passei, então, a dialogar com colegas professores de Matemática, indagando-os acerca 

de suas concepções acerca da inclusão. Observei, nesse processo, que muitos deles não 

conheciam materiais didáticos, recursos e metodologias que pudessem ser utilizados para 

ensinar Matemática ao público com comprometimento visual. Outros acreditavam que 

inclusão era, simplesmente, a presença do aluno na escola regular, e que ele deveria se adaptar 

ao que ocorria nela. Além disso, havia colegas sinalizando que seus alunos com baixa visão 

escrevem muito próximos ao caderno, situação que pode, mais tarde, causar alguns danos a 

sua postura. Assim, observei o quanto nós, professores, não tínhamos conhecimentos 

suficientes para ensinar Matemática a um aluno com deficiência visual
1
. Percebi o quanto 

podíamos não ter informações suficientes sobre esse processo. 

Nesse sentido, comecei a refletir sobre a necessidade de um trabalho com professores, 

uma vez que existia a possibilidade de sentirem dificuldades para atuar em classes inclusivas. 

E foi a partir daqui que Ana Cristina Ferreira (orientadora desta pesquisa) passou a 

compartilhar comigo inquietações, anseios e o desejo de contribuir com os professores que 

ensinam Matemática, na construção de uma Educação Matemática Inclusiva que possa 

acolher esses alunos, permitindo que se apropriem do conhecimento matemático, na realidade 

escolar. É por isso que, a partir desse ponto, o texto passará a ser escrito na primeira pessoa do 

plural.  

                                                           
1
 Utilizaremos, na grande maioria das vezes, o termo “aluno com deficiência visual” para nos referir a alunos 

cegos ou com baixa visão. Essa opção se deve ao fato de verificarmos que “deficiência visual” é o termo mais 

adotado nos documentos nacionais e internacionais atualmente (por exemplo: Orientações para implementação 

da política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, de 2015, disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17237-secadi-documento-

subsidiario-2015&Itemid=30192. No documento The state of the world’s children 2013: Children with 

Disabilities, da UNICEF, de 2013, é usado o termo “visual impairment”, traduzido para o português como 

“deficiência visual”. Relatório em português disponível em: https://www.unicef.pt/docs/PT_SOWC2013.pdf). 



15 
 

Nesse contexto, iniciamos leituras acerca da inclusão. Nosso objetivo era compreender 

como ocorre na realidade escolar, quais as demandas dos professores, dentre outras. 

Inicialmente, observamos que a presença dos alunos com deficiência, em escolas regulares, 

vem aumentando a cada ano. No entanto, observamos também que muitos professores 

encontram dificuldades para desenvolver práticas pedagógicas inclusivas em sua sala de aula. 

Acreditamos que uma formação mais adequada possa contribuir para transformar essa 

realidade. 

Assim sendo, apesar de reconhecermos todo um movimento atual de reformulação dos 

cursos de formação de professores, consideramos que ainda temos um longo caminho para a 

construção de práticas mais inclusivas no cotidiano escolar. Nesse sentido, a presente 

pesquisa tem como objetivo geral contribuir, em alguma medida, com o processo de inclusão 

nas aulas de Matemática por meio da formação inicial/continuada de professores. Assim, 

recortamos a seguinte questão de investigação: Como a participação em um curso de extensão 

voltado para uma Educação Matemática Inclusiva contribui para a mobilização de saberes 

relativos ao ensino de Matemática para alunos com deficiência visual? 

Procuramos promover oportunidades de aprendizagem para professores que ensinam 

Matemática e também para futuros professores por meio de um curso de extensão. Para isso, 

criamos um ambiente de formação no qual eles pudessem refletir sobre a própria prática, 

vivenciar coletivamente experiências de aprendizagem matemática com o sentido da visão 

temporariamente interrompido
2
 e construir propostas de ensino de Matemática para alunos 

com deficiência visual. Além disso, procuramos, na medida do possível, discutir e vivenciar 

tarefas que pudessem ser realizadas por todos os alunos (cegos e videntes).  

Assim, o objeto de estudo dessa pesquisa são os saberes docentes relacionados ao 

ensino de Matemática para alunos com deficiência visual em uma perspectiva inclusiva
3
 e as 

possíveis mobilizações proporcionadas por um curso de extensão voltado para sua formação e 

para a construção de práticas mais inclusivas.  

Essa dissertação está organizada em quatro capítulos.  

O capítulo 1 tem como foco a inclusão de alunos com deficiência visual, a legislação 

sobre o tema, a formação de professores e sua relação com os saberes relevantes ao ensino de 

                                                           
2
 Durante várias tarefas, os participantes estiveram vendados, de modo a experimentar aprender Matemática com 

o sentido da visão temporariamente interrompido. 
3
 Ensinar Matemática em uma perspectiva inclusiva é entendido, neste estudo, como compreender que todas as 

pessoas são diferentes e que a inclusão escolar é a inclusão de todos e não apenas dos alunos considerados 

diferentes ou com deficiência. Assim, ensinar Matemática para alunos com deficiência visual significa criar 

propostas de ensino ou tarefas interessantes para todos os alunos e não apenas para aqueles com deficiência 

visual (sempre que possível), mas que considerem, com cuidado, as características e necessidades destes últimos. 

A noção de inclusão adotada nessa pesquisa será mais bem desenvolvida no próximo capítulo. 
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Matemática no âmbito da inclusão, e a construção do aprender a ensinar Matemática, em uma 

perspectiva inclusiva.  

No capítulo 2, apresentamos os caminhos percorridos para responder nossa questão de 

investigação.  

No capítulo 3, descrevemos os encontros do curso de extensão. 

No capítulo 4, apresentamos a análise dos dados produzidos ao longo da pesquisa a 

partir de três dimensões: a reflexão, a socialização e o saber ensinar Matemática, na 

perspectiva da inclusão, cuja mobilização os dados sugerem que o curso proporcionou.  

Finalizamos tecendo alguns comentários acerca da experiência vivida, seguidos das 

Referências e Apêndices. 
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1. SABERES DOCENTES E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA: 

APRENDENDO A ENSINAR MATEMÁTICA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL 

 

 

Nessa pesquisa, nos norteamos pelo desejo de contribuir para a produção de saberes 

docentes relativos a uma Educação Matemática Inclusiva, no caso específico desse trabalho, 

ao ensino de Matemática para alunos com deficiência visual. Assim, sentimos a necessidade 

de nos fundamentarmos teoricamente e também de buscar subsídios nos processos históricos 

que nos permitiram chegar até o cenário atual. Acreditamos que isso nos possibilitaria 

compreender esse processo. 

Neste capítulo, buscamos, inicialmente, auxílio nos pressupostos históricos acerca da 

educação das pessoas com deficiência visual e sua relação com a formação de professores 

para atuar nesse cenário, tendo como base a legislação brasileira. Consideramos que isso nos 

possibilitaria compreender os caminhos que nos permitiram chegar até aqui. 

Logo após, discutimos alguns ideais que regem os princípios inclusivos no âmbito 

educacional e como o tema vem sendo tratado por alguns países da América Latina, com 

relação à formação de professores, no âmbito da Educação Inclusiva. Nosso propósito com 

isso foi construir um panorama geral e situar as iniciativas brasileiras em comparação com 

esses países. 

Em seguida, apresentamos nossa fundamentarão teórica acerca dos saberes docentes, 

que, em geral, acreditamos se adequar na natureza dessa pesquisa. Com o objetivo de 

construir uma base para fundamentarmos o “aprender a ensinar Matemática para alunos com 

deficiência visual”, trouxemos alguns estudos que consideramos contribuir para a construção 

desse saber. 

Por fim, construímos, a partir do exposto, o que consideramos ser relevante ao 

professor saber para ensinar Matemática para aprendizes com deficiência visual. 

 

1.1 A Educação das pessoas cegas e a formação de professores ao longo dos anos: um 

olhar sobre a legislação no Brasil 

 

Com um passado marcado pela segregação, exclusão e discriminação, as pessoas com 

deficiência foram, por muito tempo, privadas do convívio social e do acesso ao saber 

socialmente construído. Acreditamos que, conhecendo a história da educação dessas pessoas, 

possamos compreender os caminhos percorridos até chegarmos ao cenário atual e isso pode 
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nos dar subsídios para buscar alternativas para uma educação com foco na aprendizagem e na 

permanência dos alunos com deficiência visual nas escolas regulares. Consideramos que isso 

possa nos auxiliar na busca por uma Educação Matemática mais inclusiva. 

 Inicialmente, ao estudarmos a história da educação desse público, percebemos que a 

segregação e uma visão patológica da deficiência pareceram se fazer presentes ao longo dos 

anos. Assim, os percursos históricos da educação das pessoas cegas no Brasil podem ter sido 

marcados pelo preconceito e pela discriminação, uma vez que eram vistas como “doentes” e, 

em consequência disso, como incapazes, necessitadas de assistência médica e de caridade 

(BRASIL, 2001).  

 Uma primeira tentativa de inserção dessas pessoas no sistema de ensino foi por meio 

da criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos – denominado, hoje, de Instituto 

Benjamin Constant –, no Rio de Janeiro, em 1854. Porém, segundo Mazzotta (2011), em 

1872, o Instituto atendia a 35 alunos, sendo que a população de cegos no Brasil, naquele 

período, era de 15.848 pessoas, o que permite observarmos a precariedade do atendimento 

educacional a essas pessoas. 

Nas décadas de 1920, 1930 e 1940, surgiram outros institutos especializados, como, por 

exemplo, o Instituto São Rafael, criado em 1926, na cidade de Belo Horizonte (MAZZOTTA, 

2011). No entanto, esses institutos ainda segregavam as pessoas cegas, privando-as do 

convívio, no âmbito educacional, com alunos videntes. Foi a partir da década de 1950, com o 

início dos primeiros seminários relacionados à infância excepcional, que a participação dos 

órgãos governamentais relacionada à educação dos sujeitos com deficiência começou a ser 

viabilizada (RAFANTE; LOPES, 2013). 

Nesse contexto, aumentou-se a demanda quanto a professores especializados no 

atendimento a esse público. Assim, observamos, como primeira iniciativa para a formação de 

professores para educação especial, a criação, em 1967, em caráter experimental, do curso de 

formação de professores de “excepcionais”, denominado Unidade de Educação Especial, no 

Instituto de Educação Caetano de Campos (MASINI, 1993). Composto por aulas teóricas e 

práticas, seminários e estágios de observação e atuação, o curso destinava-se a formar 

professores nas áreas de “deficientes auditivos, físicos, mentais e visuais” (MASINI, 1993, p. 

63). 

 No entanto, para o nível superior, somente na década de 1970, no Estado de São 

Paulo, iniciou-se a formação de professores de Educação Especial (MASINI, 1993). Para 

Masini (1993, p. 64), este foi um marco que revelou “o reconhecimento de que essa Educação 

requer aprofundamento de estudos e um profissional que disponha não só de recursos 
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técnicos, mas de fundamentação teórica para refletir sobre sua ação e ter clareza sobre suas 

decisões”. Observamos, então, todo um movimento com relação à educação das pessoas com 

deficiência e, paralelamente, foram surgindo mais iniciativas com relação à formação de 

professores para atuar nesse cenário. Assim, em 1973, foi criado o Centro Nacional de 

Educação Especial (CENESP). Responsável pelo desenvolvimento e melhoria do atendimento 

às pessoas com deficiência, esse centro visava à sua integração na sociedade (MAZZOTTA, 

2011), porém, esses alunos ainda se encontravam segregados em ambientes especializados. 

 Essa situação começou a tomar novos rumos, na década de 1990 (VITALIANO; 

DALL‟ACQUA, 2012). Devido à pressão dos movimentos sociais em prol da educação desse 

público – aqui, cabe ressaltar os formados pelas próprias pessoas com deficiência, que 

buscavam o reconhecimento de seus direitos políticos – e a pressão dos organismos 

internacionais (por exemplo, a ONU, o Banco Mundial e a UNESCO), a educação do público 

com deficiência começou a ser recomendada, de preferência em escolas regulares. Nesse 

sentido, a Constituição de 1988 (BRASIL, 1998) traz a educação como direito de todos e 

dever do Estado e da família, e representou um passo importante rumo à inclusão desse 

alunado no sistema de ensino regular. Esse fato contribuiu para direcionar os rumos das 

políticas públicas nessa área (LIMA; MENDES, 2009). 

 Dessa forma, em 1994, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial. Essa 

política designava o professor especial como o responsável por acompanhar os alunos da 

Educação Especial, propondo, junto com outros profissionais especialistas, a inclusão ou não 

desse aluno na escola regular do sistema de ensino (DEIMILING; MOSCARDINI, 2012). No 

entanto, essa política não resultou numa reformulação das práticas pedagógicas que 

valorizassem a diversidade dos potenciais de aprendizagem desses alunos, isso porque 

manteve pressupostos calcados em função de padrões de homogeneização de aprendizagem 

(DEIMILING; MOSCARDINI, 2012). Tal política defendia que cabia ao aluno com 

deficiência se adequar ao ensino ministrado na escola, numa visão de integração escolar. 

Noutros termos, essa política não trazia a necessidade de transformação das práticas 

pedagógicas com vistas ao favorecimento do aprendizado desses alunos. No entanto, não 

podemos deixar de reconhecer que representou um fato importante para esse público na busca 

por sua inclusão no sistema comum de ensino. 

Já a Declaração de Salamanca (1994), mesmo sem efeito de lei, e a Lei Nacional de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB n
o
. 9.394/1996, introduziram tal mudança na 

orientação da educação desses alunos. Esses documentos passaram a considerar as barreiras 

impostas a esses alunos, e a necessidade da escola acolher e minimizá-las para que eles 
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pudessem aprender como os demais (BRASIL, 1994; BRASIL, 1996). Noutras palavras, 

trouxeram a necessidade de adequação das práticas pedagógicas às demandas desses alunos. 

Daí em diante, presenciamos um aumento na legislação relacionada à educação do público 

com deficiência. 

Fato esse reforçado pela publicação, em 1998, dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

– Adaptações Curriculares: Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais. Tal documento, dirigido aos professores, oferece referências para a 

identificação, no ensino regular, dos alunos que possam vir a necessitar de adaptações 

curriculares, direcionando a escolha de adequações no auxílio ao atendimento a esses alunos 

(BRASIL, 1998). Além disso, percebemos também a preocupação, descrita nesse documento, 

quanto à preparação dos professores para atuarem em ambientes com alunos com deficiência. 

Nesse sentido, reforçam a importância de recursos e metodologias adequadas. 

Neste cenário, observamos, então, a formação de professores para atuar no ensino para 

esses alunos ganhando destaque, uma vez que atuam diretamente com eles. Observamos, 

assim, uma ampliação da preocupação com essa formação através da criação de cursos 

especializados para a Educação das pessoas com deficiência. 

Nesse sentido, na década de 1990, em Minas Gerais, a formação de professores para a 

Educação Especial era de nível médio, organizada pelo Instituto São Rafael (MASINI, 1993). 

Porém, a Faculdade de Ciências e Letras de Belo Horizonte estruturou um curso de Pós-

graduação em Educação Especial (360 horas) que contava com uma parte comum e uma parte 

específica sobre cada área: deficiência auditiva, física, mental e visual (MASINI, 1993). 

Entretanto, Masini (1993) afirma que esse curso acabou não sendo viabilizado por questões de 

custos. Observamos iniciativas semelhantes em outros Estados, como, por exemplo, em São 

Paulo, Paraná e Bahia, porém bem sucedidas (MASINI, 1993). 

Essa preocupação quanto à formação de professores para o ensino para esse público 

ampliou-se também no âmbito das legislações educacionais sequentes. Em 2001, aprovado 

pela Lei n
o
. 10.172, o Plano Nacional de Educação (PNE) dedicou um capítulo inteiro à 

Educação Especial. Relativo à educação desses alunos apontou, como prioridade, para a 

necessidade de adequação do processo pedagógico às suas demandas. Assim, relativo à 

formação de professores, estabeleceu como meta a inclusão, nos currículos dos cursos de 

formação, de conteúdos e disciplinas específicas para a preparação para atuarem nesses 

cenários (BRASIL, 2001). 

Outra iniciativa dos poderes públicos relacionada à formação e preparação de 

professores para o atendimento aos alunos especiais foi o Programa de Educação Inclusiva: 
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direito à diversidade, lançado em 2003. Com vistas a promover uma formação continuada de 

professores e gestores, disseminando a política inclusiva nos municípios brasileiros, buscou a 

transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos (BRASIL, 

2005; LIMA; MENDES, 2009). 

Já em 2006, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a Convenção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil foi signatário (DEIMLING; 

MOSCARDINI, 2012). Nessa conferência, nosso país se comprometeu a implementar as 

diretrizes presentes nesse documento, e a necessidade de formação de professores para atuar 

nesses cenários ficou evidenciada. No artigo 24, foi destacada a necessidade da capacitação e 

formação inicial e continuada de profissionais para atuarem em todos os níveis de ensino. 

Essa formação deveria conscientizar os profissionais sobre as potencialidades das pessoas 

com deficiência, no combate aos preconceitos e estereótipos (CAIADO, 2009). 

Esse fato foi reforçado, em 2008, com a promulgação da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. A necessidade da formação inicial e 

continuada que contemplasse os aspectos inclusivos novamente foi acentuada num documento 

oficial. Nas diretrizes desse documento, afirmou-se que a base dessa formação deveria ter 

“conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área” 

(BRASIL, 2008, p. 17-18). 

Recentemente, em 2014, foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação, pela Lei 

n
o
. 13.005. Para o campo da Educação Especial, uma das metas era o fomento à formação 

continuada de professores para o atendimento aos alunos especiais, incentivando a inclusão 

nos cursos de formação de educadores, a produção de materiais, de referenciais teóricos, de 

teorias de aprendizagem e dos processos de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2014). Noutros 

termos, percebemos todo um movimento na tentativa de adequar a formação de professores e, 

consequentemente, as práticas pedagógicas, ao modelo inclusivo.  

No entanto, será que todo esse movimento nas legislações impactou, de fato, a prática 

dos professores? O ensino nas escolas regulares, especificamente, nas classes com alunos com 

deficiência visual, tem possibilitado que eles se desenvolvam cognitivamente, socialmente e 

afetivamente, participando das mesmas atividades que os colegas?  

Embora caminhemos lentamente rumo a uma inclusão efetiva no cotidiano escolar e 

na prática docente, as ações com a criação das Políticas Públicas, dos documentos legais e a 

atuação dos movimentos sociais foram fundamentais para que chegássemos até aqui. Além 

disso, começamos a observar certas iniciativas nessa direção, como a Lei n
o
. 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que assegura a inclusão da disciplina Libras nos currículos dos cursos de 
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formação de professores. No entanto, nos questionamos, assim como Vitaliano e Dall‟Acqua 

(2012), se apenas a inserção dessa disciplina seria elemento suficiente para transformação de 

práticas pedagógicas em práticas mais inclusivas. 

A título de síntese, com esse apanhado histórico que fizemos, percebemos todo um 

movimento no campo das políticas públicas relativas à inclusão, porém, em menor escala, 

ações práticas que consigam adequar a formação de professores para atender a essas 

demandas. As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001), no art. 18, parágrafo primeiro, definem: 

§ 1º São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com 

alunos que apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem 

que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre 

educação especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores para: 

I - perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a 

educação inclusiva; 

II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo 

adequado às necessidades especiais de aprendizagem; 

III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de 

necessidades educacionais especiais; 

IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação 

especial (BRASIL, 2001, p. 5). 
 

Ainda hoje, relativo à formação inicial, a despeito do proposto nas últimas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores (BRASIL, 2002; BRASIL 2015), 

ainda prevalece uma formação predominantemente pautada em conteúdos específicos do 

saber com preparação didática mínima (VITALIANO; DALL‟ACQUA, 2012). 

Consequentemente, a exclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares pode se 

manter (VITALIANO; DALL‟ACQUA, 2012), uma vez que não haveria espaço para 

discussões, reflexões sobre a inclusão e sobre as práticas pedagógicas, e, portanto, pouco 

espaço para o desenvolvimento de formas de ensino mais condizentes com as necessidades 

dos alunos, no caso específico deste estudo, com deficiência visual, no campo da formação. 

Precisamos ir além dos possíveis discursos relativos à inclusão e transformarmos práticas, 

para que, de fato, esses alunos sejam aceitos e incluídos no contexto da sala de aula.  

Autoras como Vitaliano e Dall‟Acqua (2012) apontam para uma relação desse fato 

com a formação dos professores. As autoras destacam que muitos professores se veem pouco 

“preparados” para lidar com a diversidade em suas salas de aula, uma vez que os cursos de 

formação inicial, em sua maioria, não oferecem espaços para a circulação e construção de 

saberes que permitam aos futuros docentes refletirem sobre a aprendizagem desses alunos, 

práticas pedagógicas que possam facilitar o acesso deles ao conhecimento, a sua socialização 
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etc., nem sobre possíveis benefícios do trabalho coletivo entre eles para o desenvolvimento de 

estratégias de ensino, trocas, dentre outras. 

Todavia, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, 

instituídas pela resolução CNE/CP1, em 18 de fevereiro de 2002, já contemplavam o respeito 

às diferenças e apontavam para a relevância do trabalho coletivo na formação dos professores, 

definindo, em seu artigo 2º, que: 

Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, outras formas de 

orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o preparo 

para: 

II - o acolhimento e o trato da diversidade; 

VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe 

(BRASIL, 2002, p. 1). 

 

 Em outras palavras, já havia uma preocupação quanto à inclusão do público com 

deficiência no campo da preparação dos professores para atuar em tal cenário. Além disso, o 

trabalho coletivo que proporcionaria troca de experiências aparecia como um aspecto 

destacado nesse documento. Tal destaque relaciona-se à possibilidade de oferecer uma 

possível aprendizagem docente ao permitir o desenvolvimento e a socialização de práticas e 

conhecimentos, mas também como um caminho para o enfrentamento das situações da 

realidade escolar. Além disso, observamos que esse documento destaca a necessidade de 

articulação com o campo profissional de atuação ao evidenciar a importância da prática no 

âmbito da formação.  

Entretanto, estudos recentes (ULIANA, 2012; VITALIANO; DALL‟ACQUA, 2012; 

DORZIAT, 2013) apontam para a dificuldade docente ao atuar em contextos inclusivos. Isso 

sugere que, na prática diária escolar, os professores podem enfrentar dificuldades para 

desenvolver práticas pedagógicas inclusivas, e isso pode impor barreiras para uma efetiva 

inclusão no cotidiano escolar. Nesse sentido, entendemos que a formação tanto inicial quanto 

contínua possa contribuir para minimizar alguns obstáculos, e subsidiá-los na construção de 

práticas que permitam incluir todos os alunos. Paralelamente, poderá construir novos 

caminhos para ensinar e, consequentemente, desenvolver saberes que facilitem a inclusão dos 

alunos com deficiência, no caso desse estudo, dos alunos com deficiência visual. 

Consideramos a necessidade de formação, tanto inicial quanto contínua, para a construção 

dessas práticas. Noutros termos, para o desenvolvimento de saberes docentes que facilitem a 

inclusão dos alunos com deficiência.   

No ano de 2015, saíram novas Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores, 

instituídas pela Resolução n
o
. 2, e nos questionamos se algo haveria mudado nas definições 
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com relação à formação de professores, numa perspectiva inclusiva. Tal documento traz 

novamente a preocupação com esse fato ao definir uma formação de professores que 

contemple o respeito às diferenças como forma de consolidar a Educação Inclusiva. Assim, 

apresenta a formação como “compromisso com projeto social, político e ético que contribua 

para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a 

emancipação dos indivíduos e grupos sociais [...]” (BRASIL, 2015, p. 4). Dessa forma, 

observamos, nesse documento, uma preocupação quanto à consolidação da inclusão na prática 

diária escolar e uma adequação da formação docente para a atuação efetiva nesse ambiente.  

Nesse sentido, definem, para a formação de professores, que haja articulação entre a 

inicial e a continuada – a segunda calcada no modelo de desenvolvimento profissional, e 

ambas ligadas às demandas escolares – num processo de aproximação entre universidade e 

escola, bem como articulação entre as diferentes modalidades de educação por meio da 

valorização do ensino, da pesquisa e da extensão (BRASIL, 2015). Consideramos que tal fato 

passa pela Educação Inclusiva com o respeito às diferenças, procurando garantir a igualdade 

de oportunidades e oferecendo suporte aos professores e futuros professores no possível 

desenvolvimento de práticas inclusivas. 

Ao observarmos ambas as diretrizes, percebemos poucas mudanças em termos de 

definições para a formação, no âmbito da inclusão. No entanto, na prática, ainda pode 

prevalecer uma formação diferente com pouco espaço para discussão, reflexão e o 

desenvolvimento de propostas para o ensino, articuladas com o contexto profissional, no 

âmbito da Educação Inclusiva. Nesse sentido, acreditamos que a formação desempenhe um 

relevante papel para a consolidação do modelo inclusivo, na realidade escolar.  

Todavia, que formação seria essa? Como poderia contribuir e apoiar os professores e 

futuros professores no desenvolvimento de práticas pedagógicas mais inclusivas? 

Consideramos que seria importante que tal formação se fundasse na construção e 

aprimoramento de saberes docentes, numa perspectiva inclusiva, calcada na prática cotidiana, 

que permitisse aos docentes refletirem e construírem novas formas de ensinar aos alunos com 

deficiência visual por meio de estratégias pedagógicas mais consonantes com suas 

dificuldades. A nosso ver, ensinar Matemática para alunos com deficiência visual em classes 

regulares demanda um novo olhar para o processo de ensino. 
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1.2 A Inclusão Escolar de alunos com deficiência visual: de que inclusão estamos 

falando? 

 

A partir da década de 1990, observamos um aumento da preocupação com a inclusão 

de alunos com deficiência em escolas regulares do sistema de ensino (VITALIANO; 

DALL‟ACQUA, 2012). Ganham maior projeção as políticas públicas destinadas à garantia do 

direito dessas pessoas por meio da valorização de suas diferenças, bem como normativas e 

legislações específicas. Consequentemente, as matrículas de alunos com deficiência começam 

a aumentar significativamente. 

Um levantamento realizado pelo Movimento Todos pela Educação
4
 para o 

observatório do PNE (Plano Nacional de Educação), baseado nos dados do Censo da 

Educação Básica (MEC/INEP), revelou que, de 2009 a 2014, houve aumento de 38,6% das 

matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na Educação Básica, passando de 639.718 para 886.815, no 

referido período. 

 

Tabela 1: Aumento de matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (Brasil, 2009-2014) 
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Total 100 639.718 100 702.603 100 752.305 100 820.433 100 843.342 100 886.815 

Classes 

Comuns 
60,50 387.031 68,90 484.332 74,20 558.423 75,70 620.777 76,90 648.921 78,80 698.768 

Classes 

Especiais 
8,40 53.430 6,60 46.255 5,00 37.497 3,80 31.168 3,60 30.453 3,00 27.004 

Escolas 

Inclusivas 
31,10 199.257 24,50 172.016 20,80 156.385 20,50 168.488 19,40 163.968 18,20 161.043 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do site Todos pela Educação 

 

Embora nossa noção de inclusão tenha um caráter amplo, para esse estudo, 

consideramos o público alvo da Educação Especial. Nesse sentido, tal cenário exige que as 

escolas se transformem de modo a receber com qualidade esses alunos. Um caminho 

interessante envolve o convívio com as diferenças em um ambiente de solidariedade, 

buscando-se garantir a igualdade de oportunidades (MANTOAN, 2006). 

 Todavia, entendemos, como Mantoan (2005), que existem, pelo menos, três possíveis 

encaminhamentos para os alunos com deficiência. Um, é a escola especializada, outro é 

representado por sua inserção “parcial” na escola regular – e aqui relacionada à concepção de 

                                                           
4
 Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/. (Acesso em: 30/08/2015.) 
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integração, na condição do aluno se adequar, em outras palavras, estar preparado para 

frequentá-la –, e, por fim, a inserção total de todos os alunos com deficiência na escola regular 

(MANTOAN, 2005). A inserção total envolve uma profunda transformação na escola. Ela 

passaria a se constituir em espaço acolhedor das diferenças, permitindo aos alunos 

desenvolverem-se cognitivamente desenvolvendo um “espírito” de solidariedade, humanidade 

e respeito ao outro. 

 Nesse contexto, a noção de inclusão que fundamenta esse estudo se alinha à proposta 

por Mantoan (2005), no sentido de que defendemos a inclusão de todos os alunos nas aulas de 

Matemática. Isso significa trabalhar em prol do desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de 

todos os alunos. Assim, ensinar Matemática em uma perspectiva de inclusão vai além da 

socialização do aluno com deficiência, mas prioriza, dentre outras coisas, seu 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, respeitando suas diferenças. Entendemos a 

inclusão como acolher e possibilitar que o aluno (quer tenha alguma deficiência ou não) se 

sinta parte do ambiente escolar, tal como os colegas. Em síntese, incluir nas aulas de 

Matemática, significa criar meios de tornar os conteúdos acessíveis a todos os alunos, sem 

desconsiderar todos os demais. Isso significa criar, na medida do possível, propostas e tarefas 

que possam ser realizadas com todos os alunos. 

 Essa noção se configura como um horizonte, um pano de fundo para nossa atuação. 

Assim, tendo esse “norte”, procuramos, passo a passo, construir uma Educação Matemática 

Inclusiva. Nessa pesquisa, nosso recorte é bem menor. Procuramos sensibilizar professores e 

futuros professores nessa direção. Assim, muito de nosso esforço se concentrou em promover 

a percepção de que é possível ensinar Matemática para alunos com deficiência visual; é 

possível ensinar Matemática para esses alunos em classes regulares; existem diversas 

propostas de ensino e tarefas, já conhecidas, que, com ligeiras adequações, podem ser 

implementadas em classes regulares que contam com alunos com deficiência visual. 

 Tornar essa noção real envolve, dentre outras coisas, auxiliar os professores na 

construção de saberes específicos para atuar nesse cenário possibilitando que construam e 

desenvolvam práticas pedagógicas mais adequadas às demandas de seus alunos.  

 Vários estudos (VITALIANO; DALL‟ACQUA, 2012; ULIANA; 2012; DORZIAT, 

2013) apontam para a sensação de impotência, por grande parte dos professores, e para 

dificuldades em desenvolver práticas pedagógicas mais acolhedoras das diferenças. 

Consideramos que tal fato possa relacionar-se com o possível desconhecimento de 

metodologias de ensino mais inclusivas no campo da Educação Matemática Inclusiva, mas, 
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sobretudo, à influência de concepções pessoais, crenças e opiniões dos docentes relacionadas 

a uma visão “patológica” da deficiência.  

Moreira e Manrique (2014), em seu estudo sobre as representações sociais dos 

professores da rede pública de São Paulo em relação ao fenômeno da “deficiência”, 

observaram, nas falas de alguns entrevistados, a atribuição de várias características ou 

conceitos negativos ao aluno com deficiência. Em vários casos, o “deficiente” era visto como 

um indivíduo incapaz de aprender e se desenvolver, que não pertence ao grupo social no qual 

está inserido.  

Na realidade escolar brasileira atual, a inclusão é um desafio. Como evidencia Dorziat 

(2013), esse processo pode ser agravado pela situação de grande parte das escolas públicas: 

salas superlotadas, fato esse que, segundo ela, pode tomar uma proporção ainda maior devido 

à sobrecarga de trabalho dos docentes. Além disso, a carência de condições físicas (espaços e 

recursos) resultaria num trabalho do professor, no geral, com quadro e giz (DORZIAT, 2013). 

E, em nossa concepção, tal situação pode impor barreiras e dificultar a inclusão dos alunos 

com deficiência nas escolas regulares. Nessa perspectiva, segundo essa autora, não superamos 

a era da integração no contexto real da sala de aula. E, consequentemente, isso pode contribuir 

para uma possível exclusão ou isolamento desses alunos no interior da sala de aula, impondo 

obstáculos para seu aprendizado e sua aceitação nesse contexto.  

Embora não seja o único aspecto essencial a ser desenvolvido para uma efetiva 

mudança no sentido da inclusão escolar, entendemos que a formação de professores, atrelada 

às reais demandas das escolas, é crucial para transformar esse cenário. Um ambiente inclusivo 

requer professores com mais autonomia e saberes que lhe permitam adequar o ensino às 

necessidades de seus alunos, em suas diferenças. Dessa maneira, consideramos que a 

formação – inicial e continuada – torna-se um aspecto central, ganhando o mesmo destaque 

que a melhoria da infraestrutura e recursos disponibilizados às escolas. Entretanto, e assim 

como Dorziat (2013), entendemos que, mesmo havendo um discurso oficial de preocupação 

com essa formação, no cotidiano escolar, essas ações desenvolvidas pouco têm impactado as 

práticas docentes.  

Porém, em contrapartida a esse tipo de formação prática articulada com as demandas 

escolares, Martins e Ferreira (2015), ao analisarem as matrizes curriculares de 24 cursos de 

licenciatura em Matemática, na modalidade presencial, ofertados por instituições em Minas 

Gerais
5
, com relação à abordagem do tema Inclusão em disciplinas na formação inicial do 

                                                           
5
 Martins e Ferreira (2015) realizaram um levantamento das instituições cadastradas no sistema E-mec 

(www.emec.mec.gov.br). As autoras localizaram, no geral, 50 cursos presenciais, dos quais 17 eram 

http://www.emec.mec.gov.br/
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professor de Matemática, constataram que ainda é pouco expressivo o espaço para reflexão, 

discussão e construção de propostas mais inclusivas nesse contexto. De acordo com o 

levantamento realizado pelas autoras, 87,5% das instituições analisadas ofertam a disciplina 

Libras. Todavia, além dessa disciplina, apenas 37% oferecem outra relacionada à inclusão e, 

deste total, não foi encontrada nenhuma disciplina referente especificamente à inclusão de 

alunos com deficiência visual na formação inicial dos professores. Nesse sentido, não 

encontraram nenhuma abordagem voltada especificamente para o ensino de pessoas cegas, 

nem sobre a linguagem e nem produção de material pedagógico e metodologias de ensino 

voltado para alunos com deficiência. Muito nos preocupa tanto a formação inicial quanto a 

contínua, uma vez que os alunos já estão nas escolas e os professores podem encontrar 

dificuldades em atendê-los. Em outras palavras, a necessidade de construção e adequação das 

práticas às demandas dos alunos é emergente. 

Entendemos que, para atuar em uma perspectiva de inclusão, tal como a definimos, o 

professor necessita desenvolver práticas que, dentre outras coisas, acolham as diferenças. 

Práticas que lhe permitam construir um ambiente de solidariedade, no qual todos os alunos 

possam trabalhar coletivamente, construindo conhecimento, investigando, explorando, 

criando estratégias, negociando soluções, aprendendo a ouvir e a respeitar o outro. Tais 

práticas permitiriam a construção de um ambiente de aprendizagem no qual todos os alunos se 

sintam parte importante, não necessitando se adequar a ele, mas sendo acolhidos. Tal 

ambiente possibilitaria ao professor perceber a diferença como enriquecedora em sua sala de 

aula e, consequentemente, reconhecer cada aluno pelo seu potencial para aprender. 

Tal visão contribuiria para minimizar um possível sentimento de “pena” que possa 

posicionar o aluno com deficiência como inferior a seus colegas. Consideramos a necessidade 

da desconstrução de possíveis concepções negativas que podem limitar o trabalho do 

professor. Para efetivamente incluir nas aulas de Matemática, necessitamos romper com uma 

visão da necessidade de um atendimento diferenciado para esse aluno que possa contribuir 

para seu isolamento ou sua exclusão no contexto da sala de aula. 

 Assim como Franco (2015, p. 3), entendemos que a inclusão “surge como forma de 

romper com o paradigma até então predominante, um modelo cujo cerne é o ideal de 

padronização e de homogeneização do ensino e, por conseguinte, dos ensinados”. Essas 

práticas podem se configurar na contramão da valorização das diferenças de aprendizado de 

cada aluno, seja com deficiência ou não, e, ainda, atribuir a ele responsabilidade pelo seu 

                                                                                                                                                                                     
provenientes de instituições públicas e 33 de instituições privadas. No entanto, ao visitarem os endereços 

eletrônicos dessas instituições, as autoras conseguiram localizar somente 24 matrizes curriculares. 
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fracasso (FRANCO, 2015). Ademais, se encontrariam distanciadas de sua realidade. Assim, 

dificultariam a socialização, aprendizagem, participação e envolvimento desse aluno no 

contexto da sala de aula. Para que o aluno com deficiência seja, de fato, incluído no contexto 

da sala de aula e participe das mesmas atividades que seus colegas, desenvolvendo suas 

habilidades, é necessário romper com tais práticas, transformando-as em práticas inclusivas. 

A nosso ver, para a consolidação dos ideais inclusivos na realidade escolar, faz-se 

necessário irmos além desses possíveis discursos favoráveis à inclusão. Nesse sentido, a 

inclusão necessita do rompimento de barreiras, como, por exemplo, de crenças negativas à 

aprendizagem dos alunos que possam resultar no desenvolvimento de práticas pedagógicas 

que contribuam para seu isolamento e exclusão.  

Assim, defendemos, nesse estudo, que precisamos transformar nossa sala de aula num 

ambiente mais acolhedor. Para tanto, seria necessário desenvolver práticas pedagógicas que 

valorizassem o potencial para aprendizagem de todos os alunos. Noutras palavras, construindo 

e desenvolvendo atividades nas quais todos participem e trabalhem juntos, se socializando, 

interagindo, trocando experiências e estratégias, negociando etc. Para tanto, para que o 

professor possa oferecer práticas mais inclusivas, entendemos haver a necessidade de 

construir saberes, já que são responsáveis por orientar e fundamentar sua prática. 

Para isso, precisamos de uma formação atrelada às demandas reais da escola, que 

desenvolva, assim, saberes docentes e sua autonomia. Entendemos que uma formação que 

contribua para a construção de tais aspectos no profissional seria aquela que oferecesse 

oportunidades para que se vivenciassem ações reais de ensino de Matemática. Como 

Rodrigues (2008), acreditamos numa formação que proporcione ao docente um conjunto de 

experiências que não somente lhes revele novas perspectivas teóricas do conhecimento 

(dimensão acadêmica), mas, sobretudo, seja condizente com as demandas reais da profissão. 

Além disso, que “impliquem em situações empíricas que lhe permitam aplicar estes 

conhecimentos num contexto real” (p. 8). Tal processo possibilitaria ao professor aprender, 

tanto sobre Matemática quanto sobre seu ensino, construir metodologias de ensino, 

experimentar, dialogar com os pares, reajustar, entrar em contato com outras práticas, 

conhecer especificidades da aprendizagem do público com deficiência etc. Consideramos que 

tal ação, no contexto da formação, incentivando a reflexão sobre a própria prática, a 

sensibilização, tanto para a necessidade de oferecer novas práticas quanto para a necessidade 

em se aprender sobre Matemática, contribuiria para a inclusão nas aulas de Matemática. Isso, 

pois, possibilitaria que os próprios professores construíssem estratégias de ensino já 

incorporadas nas práticas reais. 
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Tal processo possibilitaria também a construção de concepções mais favoráveis em 

relação ao potencial de seus alunos (RODRIGUES, 2008). Entendemos que isso possa 

representar um importante fator para a compreensão do professor da necessidade de uma 

transformação em suas práticas. Nesse sentido, essa formação contribuiria para a construção e 

aprimoramento de saberes, tanto pessoais como de estratégias pedagógicas variadas e 

possivelmente mais consonantes com a inclusão, aplicando-as num contexto de ensino, 

favorecendo, consequentemente, que se construa um arsenal pedagógico que contribuiria para 

sua atuação em classes inclusivas.  

Em suma, entendemos a formação como elemento relevante para uma efetivação do 

modelo inclusivo na realidade escolar. Perante o exposto, nos questionamos sobre qual tipo de 

formação de professores para a inclusão vem sendo desenvolvida nos países vizinhos ao 

Brasil? Nosso propósito é situar as iniciativas desses países da América Latina, construindo 

um panorama do que vem sendo produzido no nosso entorno. A seguir, apresentamos o 

encontrado. 

 

1.3 A formação de professores e a inclusão na América Latina: alguns apontamentos 

 

A inclusão se configura em um desafio na atualidade. No Brasil, apesar da legislação 

garantir o direito de todos à educação, na realidade escolar, pouco foi efetivada (PEREIRA, 

2012; ULIANA, 2012). O mesmo pode ocorrer com a formação de professores, que pode não 

estar adequada a esse processo e pode não oferecer subsídios para que o professor atue nessa 

nova realidade. 

No entanto, as dificuldades encontradas para a concretização do processo inclusivo 

não são uma característica somente de nosso país. Os outros países da América Latina que, 

assim como o Brasil, enfrentam situações de desigualdades econômicas e sociais (BLANCO, 

2014), compartilham esses obstáculos para a efetivação da inclusão na prática escolar. 

Segundo Blanco (2014), as dificuldades relacionadas às desigualdades posicionam grande 

parcela da população em situação de exclusão.  

A autora aponta, como possível causa para a ocorrência da pouca efetividade do 

processo inclusivo na prática escolar, para a falta de preparo docente para lidar com as 

diferenças. Percebemos que, para ela, esse fato representa uma barreira para os avanços na 

aprendizagem. E esse fato torna-se ainda mais importante, quando ela destaca que a falta de 

docentes qualificados se concentra em regiões mais desfavorecidas economicamente 
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(BLANCO, 2014). Isso nos preocupa, pois pode dificultar o acesso desse público ao 

conhecimento, aos conteúdos de Matemática, e aumentar as possíveis desigualdades 

educacionais. 

Assim como no Brasil, a busca pela igualdade de oportunidades e respeito às 

diferenças nesses países iniciou-se a partir das Convenções Internacionais (BLANCO, 2014). 

Essas convenções, nas quais o foco foi a inclusão social, influenciaram os rumos das políticas 

públicas. Essas, por sua vez, impactaram a legislação educacional, uma vez que, nelas, os 

países se comprometeram a criar condições de acesso para todas as pessoas, minimizando as 

possíveis desigualdades presentes em seus contextos. Tais medidas surgiram, então, por meio 

de reformas educacionais voltadas para a melhoria da qualidade e da igualdade de 

oportunidades no setor educacional (BRASIL, 2005).  

Todavia, embora esses países, como, por exemplo, Brasil, Chile, Argentina, Paraguai e 

Uruguai, invistam esforços por meio de implantações dessas reformas educacionais, ainda 

persistem desigualdades de oportunidades tanto na distribuição como na qualidade da 

educação oferecida (BRASIL, 2005). Assim, continuam existindo grupos sociais em possível 

situação de exclusão, no contexto educacional, segregados ou recebendo uma educação de 

baixa qualidade (BRASIL, 2005). Esse fato abrange as pessoas com deficiência. No entanto, 

não podemos deixar de reconhecer esse esforço em busca de uma Educação Inclusiva na 

prática escolar e, consequentemente, por uma formação de professores para atuar nesses 

contextos. Essa formação, em geral, é ofertada por meio de programas de atualizações. 

Nesse sentido, no caso específico do Brasil, Chile e Argentina, se, por um lado, os 

textos políticos trazem o planejamento e a adoção desses programas (NAUJORKS; POSSA, 

2014) na preparação de professores, por outro, apresentam algumas diferenças em seus 

objetivos e implementações. Na Argentina, é mantida uma política de investimento em 

escolas especializadas, com o propósito de promover o desenvolvimento das pessoas com 

deficiência, ao prepará-las para que possam acessar a Educação Primária e Secundária. Além 

disso, há uma centralidade no sujeito com deficiência, de forma individualizada, identificando 

recursos singulares que se adequem e atendam às necessidades desses indivíduos. Aqui no 

Brasil, existe um documento que define e implementa a Educação Especial por meio do 

atendimento educacional especializado nas próprias escolas regulares, em salas de recursos. Já 

no Chile, existe uma preocupação em focar a inclusão de forma mais geral, ultrapassando o 

âmbito escolar, por meio de uma rede de apoio, orientações, diagnósticos e formação 

profissional para a atuação em contextos de diferenças (NAUJORKS; POSSA, 2014).  
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Entretanto, os países apresentam em comum uma busca por uma educação que, de 

fato, possa incluir as pessoas com deficiência no âmbito do conhecimento, em escolas 

especializadas ou regulares, dando destaque à importância da utilização de recursos no ensino, 

numa busca por oferecer uma igualdade de oportunidade. Outra preocupação em comum 

desses países relaciona-se com a formação dos professores para atuar em tal cenário, uma vez 

que esses se configuram como agentes que atuarão diretamente com esses alunos. 

Observamos um movimento crescente nesse sentido. Dessa forma, o que vem sendo 

recomendado para esse campo? Como vem sendo desenvolvida a formação de professores 

numa perspectiva inclusiva? 

Ao considerarmos as metas educativas dos países da América Latina até o ano de 

2021, percebemos algumas recomendações relevantes na tentativa da consolidação de uma 

Educação Inclusiva. Assim, inicialmente, como o processo inclusivo necessita de uma 

transformação nas escolas de modo a receber com qualidade as diferenças – pois os alunos 

com deficiência podem necessitar de práticas pedagógicas específicas, noutros termos, 

adaptadas, e mais condizentes com sua realidade –, demandaria, então, a ruptura com práticas 

pedagógicas que possam excluir esses alunos: “La práctica docente en una escuela inclusiva 

rompe con la organización tradicional del ambiente del aula, en especial la práctica frontal 

donde el docente establece una relación unidireccional con sus estudiantes” (ANDÚJAR; 

ROSOLI, 2014, p. 55). Essas transformações seriam importantes ao tornarem possível o 

desenvolvimento de práticas mais inclusivas que possibilitassem que esse público participasse 

das aulas ativamente e se desenvolvesse. A inclusão demanda práticas mais próximas à 

realidade desse alunado, adequadas às suas demandas. 

Os professores e sua prática pedagógica, então, se tornam peças fundamentais para a 

concretização desse processo. Nesse contexto, ao apontar para o fato de muitos docentes não 

se sentirem preparados para atuar nesse cenário, Blanco (2014) elenca a necessidade do 

processo de formação de professores como um caminho importante. A autora destaca a 

necessidade de suporte ao trabalho dos professores em contextos inclusivos, via formação, 

tanto inicial quanto contínua. Segundo ela, a preocupação com a diversidade deveria integrar 

já a formação inicial. Nesse sentido, destaca alguns avanços nesse campo já ocorridos em 

alguns países, como, por exemplo, no Chile. Lá, essa preocupação quanto à necessidade de 

preparação docente para ensinar em contextos de diferenças já integra as Diretrizes 
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orientadoras das carreiras de Pedagogia (MINEDUC, 2011 apud BLANCO, 2014)
6
. Porém, 

cabe ressaltar que também observamos esse movimento aqui no Brasil. 

A preocupação quanto à preparação de professores para ensinar alunos com 

deficiência, por meio das Políticas Públicas, é evidente. Tal preocupação pode ser notada, por 

exemplo, tanto nas diretrizes que orientam a formação de professores de 2002 quanto na de 

2015 (BRASIL, 2002; BRASIL, 2015). 

Homad (2014) é outra autora que destaca a importância, para a melhoria das escolas, 

da necessidade de preparação e formação docente. A autora defende a construção de práticas 

mais inclusivas nesse campo, em detrimento de somente haver transformações nos currículos 

de formação. Assim, para ela, esse seria o papel dos centros de formação, ou seja, ir além de 

somente promover tais transformações nos currículos, mas focar-se no desenvolvimento de 

pedagogias mais inclusivas e na difusão de conhecimentos nessa linha. E a formação inicial, 

como primeiro contato dos futuros professores com esse processo, seria fundamental 

(HOMAD, 2014). Ainda segundo a autora, na realidade escolar, as dificuldades de 

aprendizagem podem atingir qualquer aluno, seja com deficiência ou não. É nesse sentido que 

percebemos que ela explicita a necessidade de preparação dos docentes para lidar com as 

diferenças, em geral, uma vez que, para ela, as práticas mais inclusivas podem beneficiar a 

todos os alunos.  

No entanto, assim como a autora, acreditamos que possa haver uma distância entre a 

formação inicial e a realidade escolar. Numa tentativa em aproximá-las, Homad (2014) e 

Blanco (2014) mencionam a importância do fortalecimento de uma relação entre essa 

formação e os sistemas escolares para a construção de práticas mais inclusivas. Esse fato 

poderia proporcionar a construção de práticas mais condizentes com as demandas advindas 

desse cotidiano e para esse cotidiano. Noutros termos, consideramos que isso possa contribuir 

para auxiliar os professores a incorporar em suas práticas os ideais inclusivos, em 

contrapartida ao destacado por Franco e Guerra (2015), ao sinalizarem a dificuldade que 

muitos professores sentem nesse sentido. Porém, ainda no campo das práticas pedagógicas, a 

formação em exercício de professores também se faz relevante para a construção e práticas 

mais inclusivas, pois é nesse contexto que o ensino, de fato, ocorre. 

Nesse sentido, Marchesi (2014) destaca que seria importante que tal formação 

privilegiasse professores de escolas inclusivas, ou seja, docentes que atuem diretamente com 

esses alunos. Segundo o autor, a dedicação desses professores aos programas deveria ser 

                                                           
6
 Mineduc (2011): Ministerio de Educación. Estándares orientadores para egresados de carreras de pedagogia en 

educación básica.  Santiago de Chile.
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considerada um mérito a mais em seu desenvolvimento profissional. Essa formação, acoplada 

na realidade escolar, poderia contribuir para criar práticas pedagógicas da prática para a 

prática. Todavia, consideramos a formação para a inclusão relevante para todos os 

professores, uma vez que qualquer um pode receber esses alunos. A necessidade de auxílio 

via formação, tanto inicial quanto contínua, seria relevante. 

Em outras palavras, assim como os autores mencionados, acreditamos que a formação 

muito teria a contribuir com o desenvolvimento de práticas mais inclusivas. Porém, que 

formação poderia auxiliar mais os docentes na construção dessas práticas? 

Nesse sentido, o trabalho colaborativo aparece como uma estratégia importante para a 

possível transformação das práticas pedagógicas. Andújar e Rosoli (2014) afirmam que as 

escolas que apresentam práticas mais inclusivas são as que adotam essa estratégia para o 

desenvolvimento profissional dos docentes. Observamos que, para esses autores, o trabalho 

em equipe poderia fornecer ferramentas para que a escola se transformasse em uma escola 

mais inclusiva. Os autores acreditam ainda que essa escola inclusiva favoreceria o 

desenvolvimento profissional dos professores:  

La escuela inclusiva favorece el desarrollo profesional del equipo docente, en tanto 

que se propicia la mejora de las prácticas pedagógicas y la circulación de saberes. 

Para que se evidencie un verdadero cambio en la práctica, es necesario que el sujeto 

reconozca la necesidad de mejorar, y para ello debe haber un proceso interno de 

reflexión [...] (ANDÚJAR; ROSOLI, 2014, p. 52).  

 

 Percebemos que esse tipo de formação parece ser um caminho favorável ao 

desenvolvimento dessas práticas, pois favoreceria a circulação e construção de saberes, numa 

perspectiva inclusiva, posicionando o docente num papel ativo na reelaboração de sua prática 

e na construção de concepções condizentes com o modelo inclusivo. Além disso, favoreceria 

o reconhecimento da necessidade da transformação da própria prática pelo docente, uma vez 

que a necessidade de autocrítica e autorreflexão nos parecem fatores fundamentais numa 

escola inclusiva. Esse processo seria favorecido pelo trabalho colaborativo (ANDÚJAR; 

ROSOLI, 2014), que proporcionaria uma troca de saberes e de experiência, noutras palavras, 

possibilitaria oportunidades de aprendizado e reflexão constante, o que contribuiria para a 

construção dessa escola na qual a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças 

se efetivassem. 

Esse processo iria em direção oposta à mera aquisição de conteúdos teóricos, 

distanciados da realidade das práticas, acerca do modelo inclusivo. As formações em forma de 

capacitações, muitas vezes desenvolvidas, podem ser baseadas somente na circulação de 

saberes teóricos e isso pode ir na contramão do desenvolvimento no âmbito das práticas 
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docentes e, consequentemente, das situações provenientes da realidade escolar. E isso não 

contribuiria para a consolidação de práticas mais inclusivas. Para Homad (2014), esse tipo de 

formação se distanciaria da realidade dessa profissão, pouco impactando a prática dos 

professores nos países da América Latina. Para ela, a possível pouca conexão desses 

programas com as demandas reais do cotidiano escolar e o pouco acompanhamento no 

contexto educativo apoiando o desenvolvimento das aprendizagens nas aulas ministradas 

pelos docentes poderiam explicar a ocorrência desse fato.  

A autora defende a eficiência do trabalho colaborativo para o desenvolvimento 

profissional dos docentes e a construção de práticas mais inclusivas. Para ela, essa 

aprendizagem colaborativa entre professores teria um enorme potencial na promoção desse 

desenvolvimento. Tal trabalho em equipe tem demonstrado vantagem em comparação com a 

formação individual e capacitações docentes (HOMAD, 2014). Ainda segundo ela, as 

formações que têm como foco esse tipo de trabalho deveriam centrar-se no processo de 

aprendizagem. Nesse sentido, auxiliariam os professores a refletir acerca de suas próprias 

práticas, analisando os processos reais de aprendizagem dos alunos (HOMAD, 2014). Noutros 

termos, estabelecer o foco na aprendizagem dos alunos contribuiria para a consolidação do 

modelo inclusivo, pois seria centrado nas dificuldades dos alunos (FRANCO, 2015), o que 

poderia favorecer uma mudança nas práticas pedagógicas em práticas pedagógicas mais 

inclusivas. Ao refletir sobre a própria prática e sua eficiência em comparação com o 

aprendizado dos alunos, compartilhando experiências e saberes, ampliando os saberes, 

construindo propostas de ensino coletivamente, as práticas poderiam ser impactadas. Tudo 

isso abarcado na demanda real do processo de ensino e de aprendizagem. Esse nos pareceu 

um caminho favorável para a construção de uma escola mais inclusiva. 

 Outro aspecto importante para a construção de uma cultura escolar inclusiva foi a 

defesa do trabalho coletivo também entre os alunos, por meio de um ambiente no qual uns 

auxiliariam os outros, cada um dentro de suas possibilidades e respeitando suas necessidades 

de aprendizagem, potencializando o crescimento mútuo. Isso facilitaria a troca de estratégias, 

experiências, socialização e desenvolvimento afetivo entre eles. No entanto, para que o 

professor possa desenvolver esse ambiente em suas salas de aula, segundo os autores, seria 

importante que eles próprios trabalhassem em equipe. Em outros termos, que eles passassem 

por tais experiências em seu processo formativo e profissional. Isso possibilitaria o 

crescimento coletivo e individual dos docentes, uma vez que poderiam também compartilhar 

experiências, conhecimentos etc., se constituindo numa rede de troca na qual se sentissem 

apoiados. Segundo tais estudos, isso implicaria em uma escola mais inclusiva já que traria a 
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oportunidade de participação de todos, num ambiente de trocas, colaboração e diálogo. Ou 

seja, observamos as vantagens apontadas pelos autores para o trabalho colaborativo na 

transformação das escolas em ambientes mais inclusivos: 

Es preciso comprender que la escuela que funciona con una dinámica colaborativa 

propicia esa forma de trabajo tanto con los docentes como con los estudiantes. Esto 

implica que los docentes generen en sus aulas ambientes en los que la consciencia 

grupal es fundamental, y propicien en sus estudiantes el espíritu de cooperación. 

Así, los niños aprenden a colaborar, a dialogar y a resolver conflictos de manera 

pacífica (ANDÚJAR; ROSOLI, 2014, p. 53). 

 

 Dessa forma, o trabalho colaborativo desenvolvido, tanto com os professores quanto 

com os alunos, traria benefícios por meio do favorecimento da aprendizagem e da interação 

mútua entre os envolvidos. Além disso, favoreceria, segundos autores, o crescimento e o 

desenvolvimento profissional dos docentes, e possibilitaria a inclusão dos alunos com 

deficiência no contexto da sala de aula em detrimento de possíveis práticas pedagógicas 

excludentes. 

 Em resumo, observamos certa convergência em relação ao que vem sendo produzido 

relativamente à inclusão no Brasil e nos países no nosso entorno. Assim como no Brasil, 

percebemos um reconhecimento da necessidade de se pensar melhor a formação dos 

professores, tanto inicial quanto continuada, para apoiar os docentes na construção de práticas 

inclusivas e de saberes relativos à atuação nessa realidade.  

Todo o exposto gera questionamentos. Que tipo de práticas pedagógicas poderiam ser 

consideradas inclusivas? De que saberes necessitariam os professores para atuar efetivamente 

num contexto inclusivo e possibilitar que seus alunos se desenvolvessem cognitivamente, 

afetivamente e socialmente? 

Como Pimentel (2012, p. 142), entendemos que o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inclusivas requer “um conjunto de saberes que envolvem epistemologias que 

fundamentam o ato de aprender, além de habilidades e competências sobre mediação 

pedagógica no processo de ensinar”. Tal fato subsidiaria o docente a “adequar aquele 

conteúdo para a aprendizagem à realidade de seu grupo de estudantes” (idem, p. 143). E, 

assim como a autora, acreditamos que a compreensão por parte do professor, da existência de 

variadas maneiras de aprender, fará com que ele reflita sobre o processo de ensino e busque 

recursos diferentes que favoreçam a aprendizagem. Tal processo demanda um profissional 

comprometido com a realidade de seus alunos e sua aprendizagem, bem como embasado 

teoricamente (PIMENTEL, 2012).   
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Dessa maneira, defendemos que, num cenário inclusivo, para haver uma 

transformação das práticas em práticas inclusivas, seria relevante considerar os saberes 

docentes, tanto seu possível aprimoramento quanto sua construção, de forma a permitir ao 

professor adequar o ensino às demandas dos alunos com deficiência. No entanto, como 

favorecer esse processo de forma a contribuir com os professores para a construção de 

práticas mais inclusivas?  

Buscando respostas para esse questionamento nos fundamentamos, inicialmente, em 

teorias acerca de aspectos dos saberes dos professores. Devido à sua relevância, acreditamos 

que seu estudo possa contribuir para subsidiar uma formação para a construção e 

aprimoramento de saberes profissionais e, consequentemente, para a construção de propostas 

de ensino de Matemática mais inclusivas, além de contribuir para a construção de crenças 

mais favoráveis no potencial desses alunos para aprender.  

 

1.4 Saberes docentes para a inclusão 

 

Antes de mencionarmos a possível relação entre saberes docentes
7
 e inclusão, 

consideramos importante delinearmos, com subsídio da literatura referente, os saberes 

profissionais (significado, algumas características, bem como alguns fatores que podem 

influenciá-lo). Dessa maneira, como Tardif (2014), entendemos que o contexto profissional 

docente encontra-se permeado por situações instáveis e, muitas vezes, complexas que podem 

demandar do professor um saber fazer variado, pois, ao ser desenvolvido num contexto social 

e para tal contexto, seria influenciado por ele. Nesse sentido, tais situações podem exigir dele 

flexibilidade e, sobretudo, habilidade na articulação de seus saberes de modo a promover 

aprendizado. Como as situações sociais variam conforme o contexto, essas habilidades 

demandariam do docente uma capacidade de articular estratégias pedagógicas de acordo com 

cada ambiente, mais especificamente, conforme o aprendizado de seus alunos. Esse processo 

pode exigir a adequação de seus saberes – adquiridos durante a formação, em sua história de 

vida e no contexto da própria profissão (troca com pares etc.) – de modo a atuar efetivamente, 

oferecendo um ensino de qualidade. Em outros termos, os saberes que o professor possui 

influenciam sua prática pedagógica e, consequentemente, o aprendizado dos alunos. Assim, 

precisamos considerar uma aprendizagem docente voltada para a inclusão. 

O ofício de professor, assim como outros, demanda uma aprendizagem constante. Este 

processo se inicia antes da formação básica, enquanto ainda é aluno (aqui constrói concepções 

                                                           
7
 As palavras “saber” e “conhecimento”, nessa pesquisa, serão tratados como sinônimos. 
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sobre a profissão), e permeia toda sua atuação profissional. Nono e Mizukami (2010, p.140), 

destacam, em seus estudos, a “prática e as experiências pessoais com situações de ensino [...] 

como elementos centrais nos processos de aprendizagem e de desenvolvimento profissional 

docentes”.  

Os saberes dos professores possuem caráter variado e temporal, e ultrapassa o 

aprender/compreender para si próprio e, consequentemente, a racionalidade científica. Além 

disso, demanda a compreensão do conteúdo a ensinar e de formas eficientes para ensiná-lo, de 

modo a torná-lo acessível para outras pessoas. Em uma perspectiva inclusiva, isso significa 

perceber seus alunos – todos eles – como distintos entre si, com potencialidades a desenvolver 

e com necessidades específicas. Isso demanda do professor saberes específicos e flexibilidade 

para questionar/ problematizar constantemente sua prática com vistas a adequá-la à realidade 

escolar. A prática profissional demanda, assim, que ele possua ou construa uma série de 

características fundamentais para sua atuação, tais como:  

[...] a capacidade para aprender sobre as particularidades de seus alunos e 

respectivas comunidades tendo em vista os seus contextos de origem, a apresentação 

de expectativas elevadas, a capacidade para estabelecer pontes entre o saber escolar 

e o saber do aluno, de modo a facilitar a entrada na sala de aula dos elementos 

culturais relevantes, o domínio de conteúdos específicos e conhecimento sócio-

culturais e o estabelecimento de estratégias de ensino que favoreçam a participação 

ativa dos alunos (REALI; MIZUKAMI, 2010, p. 122).    

 

 Esse aspecto aliado à natureza dos saberes dos professores para ensinar parece reforçar 

a importância de uma formação continuada aliada à realidade escolar que considere aspectos 

pessoais do docente (suas crenças, concepções de ensino, etc.) já que essas “fontes de 

aprendizagem da docência [...] extrapolam o âmbito da formação básica” (MORAES; 

OLIVEIRA, 2010, p. 129). 

Defendemos, então, nesse estudo que a realidade da profissão docente passa a ser 

elemento fundamental, um terreno fértil, para a mobilização e experimentação de práticas 

pedagógicas inclusivas. Sob tal aspecto, a escola é vista como “reduto da teoria e da prática, 

local de produção do saber docente, e a formação docente como processo relacionado ao 

conceito de aprendizagem permanente” (LASTÓRIA; MIZUKAMI, 2010, p. 192).  

 Esses argumentos ganham ainda mais relevância ao considerarmos a potencialidade da 

troca com os pares para a aprendizagem docente. Imbernón (2000) e Tancredi (2008), citados 

por Moraes e Oliveira (2010), defendem que uma das fontes do conhecimento do professor 

para o ensino é a troca de experiências com os pares. Pelo aspecto social da aprendizagem e 

do ensino, compreendemos que o trabalho coletivo apresenta grande potencial para a 
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aprendizagem profissional. Dessa maneira, compreendemos que o trabalho com os pares, no 

âmbito da formação, potencialize a construção de saberes para uma prática inclusiva. 

Dessa forma, em consonância com o apresentado, a noção de aprendizagem docente 

que permeia esse estudo, passa pelo trabalho coletivo, pela reflexão/ problematização das 

práticas e vivência de situações de ensino. Além disso, ancorada às necessidades impostas 

pela realidade da profissão. Defendemos que propostas de formação continuada que 

considerem esses aspectos possam contribuir para a construção de saberes docentes numa 

perspectiva de inclusão educacional. À medida que possibilita que os docentes vivenciem, 

aprendam e ampliem seus conhecimentos, torna-se possível a construção, atrelada à prática, 

de novas propostas de ensino, construídas pelos próprios professores, junto a seus colegas. 

Compreendemos que seria importante que aprender para ensinar passasse por esse processo. 

Acreditamos que essa experiência muito poderia contribuir para conscientizar o professor 

sobre seu papel e o papel da escola na aprendizagem de seus alunos, contribuindo para que 

problematizem as práticas de ensino vigentes e, a partir disso, minimizar aspectos que possam 

excluir seus alunos. A nosso ver, isso contribuiria para sensibilizar o professor para a 

necessidade de transformar sua prática, desenvolvendo uma cultura escolar de compromisso 

social, aprendizagem, reflexão constante. 

 Tal proposta, em nossa concepção, ganharia ainda mais relevância, ao unir professores 

e futuros professores. Por um lado, para os futuros professores, pode representar uma inserção 

na realidade profissional e permitir que aprendam com a experiência dos professores em 

exercício, o que contribuiria para minimizar possíveis obstáculos do início da profissão.  Por 

outro, para os professores já em exercício, poderia ser um espaço de aprendizagem de novos 

caminhos para ensinar, contribuindo para o aprimoramento, contato com a teoria, resultados 

de pesquisas e sensibilização. Além disso, contribuiria para a construção de uma rede de 

apoio profissional entre os docentes, o que contribuiria para minimizar o isolamento 

profissional.  

 Observamos, então, que nesse processo, os saberes dos professores se evidenciam. 

Buscando compreender mais profundamente sua natureza e especificidades para melhor 

buscarmos um caminho para a formação no âmbito desse estudo, procuramos subsídio na 

literatura sobre os saberes docentes.  A partir das leituras acerca dos saberes docentes 

(TARDIF, 2014; PIMENTA, 1997; GAUTHIER et al., 1998), procuramos compreender 

algumas de suas características. Esses estudos, com início na década de 1990, apontam para a 

importância da prática do professor e da reflexão sobre a própria prática para elaboração e 
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construção desses saberes (NUNES, 2001; PIMENTA, 1997) e para o desenvolvimento de 

sua autonomia e melhor atuação.  

Percebemos que Gauthier et al. (1998), assim como Tardif (2014), acreditam na 

construção de saberes pelos professores em sua prática docente, os saberes advindos da 

atuação profissional. São saberes provenientes da prática e destinados para ela. Tais saberes 

originam-se do confronto entre os conhecimentos que o docente possui com a realidade do 

contexto da profissão. Além disso, ambos parecem se preocupar com a importância desses 

saberes para a atuação profissional, uma vez que se relacionam intrinsicamente com a prática 

pedagógica e a forma como ensinam.  

Nessa concepção, os saberes experienciais seriam uma articulação de saberes com o 

propósito exclusivamente de atenderem às necessidades impostas pela prática real do docente. 

Porém, observamos que, nesse processo, seriam importantes saberes específicos que 

delimitariam a profissão, diferenciando-os de saberes do senso comum. Para tanto, a 

necessidade de legitimá-los é evidente. Isso demandaria um novo olhar para as práticas, com 

o propósito de construir saberes que, próprios para ensinar, caracterizariam a profissão. 

Seriam saberes próprios para ensinar, provenientes do local onde são produzidos, ou seja, do 

interior das práticas pedagógicas, entretanto, observamos a necessidade de fundamentação e 

validação por meio de pesquisas científicas desses saberes.  

Uma concepção de saberes docentes que acreditamos se adequar à natureza deste 

estudo é a apresentada por Pimenta (1997). A autora, assim como Tardif (2014) e Gauthier et 

al. (1998), aponta para a relevância dos saberes construídos durante a atuação docente, mas 

destaca, anteriormente, a importância da formação inicial e continuada dos professores para a 

construção de uma identidade docente e, consequentemente, para a construção desses saberes. 

Ela defende que a formação forneça, aos professores e futuros professores, um arcabouço de 

conhecimentos e habilidades para o desenvolvimento de sua autonomia. Assim, para a 

formação inicial, menciona que, dada a relevância da profissão, espera-se que desenvolva, nos 

alunos, habilidades, atitudes e valores que lhes permitam continuamente construir e reelaborar 

seus saberes conforme a realidade exija. No entanto, ressalta que, nas formações oferecidas 

em geral, há certa desarticulação com o contexto real da profissão, o que não favoreceria a 

construção dessa identidade docente.  

Pimenta (1997) destaca a existência de três categorias de saberes docentes: os saberes 

da experiência, os saberes do conhecimento e os saberes pedagógicos. Os saberes da 

experiência são os saberes acerca do que é ser professor (PIMENTA, 1997) e representam 

saberes provenientes de suas experiências escolares desde alunos, anteriormente à formação 
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inicial – permitindo-os classificarem práticas pedagógicas eficientes das menos eficientes – 

mas, também são produzidos ao vivenciarem os desafios impostos pelo cotidiano escolar, 

esses últimos construídos através das relações sociais tanto com os alunos quanto 

intermediada pela convivência com outros professores. Já os saberes do conhecimento, 

observamos se tratarem de conhecimentos acerca da matéria a ser ensinada, do conhecimento 

socialmente produzido. Pimenta (1997) ressalta ainda que o conhecimento não se reduz à 

informação, sendo esta uma primeira etapa dele, mas exige que se opere com as informações, 

num processo de reflexão e capacidade de produção de novas formas de existência. Os 

saberes pedagógicos são os saberes associados à prática profissional, construídos a partir da 

prática, que os reelabora conforme suas necessidades. 

Como Franco (2016, s/p), entendemos que:  

[...] os saberes pedagógicos
8
 são os saberes que fundamentam a práxis docente, ao 

mesmo tempo em que a prática docente será a expressão do saber pedagógico e, 

desta forma, fundamentar-se-á que a atividade docente é uma prática social, 

historicamente construída, que transforma os sujeitos pelos saberes que vão se 

constituindo, ao mesmo tempo em que os saberes são transformados pelos sujeitos 

dessa prática. 

Olhar para as práticas como lócus de produção de saberes docentes possibilitaria 

construir, ampliar e aprimorar os saberes relevantes a esse processo. Nessa perspectiva, 

entendemos que os saberes dos professores podem ser construídos quando o docente vivencia 

a ação de ensinar, num contexto real (RODRIGUES, 2008), bem como quando investiga, 

experimenta, constrói novas estratégias de ensino, explora, reflete criticamente, compreende 

seu papel perante o ensino e se sensibiliza para a necessidade de adequação de sua prática às 

reais necessidades de seus alunos. Defendemos que, ao vivenciar experiências reais, no 

âmbito da formação, seriam oferecidas a ele oportunidades para a aprendizagem docente e 

para a construção de novos caminhos, mais condizentes com a aprendizagem dos alunos com 

deficiência, para ensinar.  

Como a Educação Inclusiva necessita de uma transformação das práticas pedagógicas 

em práticas inclusivas, isso demandaria oferecer um ambiente de ensino no qual todos os 

alunos pudessem aprender, tenham alguma deficiência ou não, por meio de práticas docentes 

mais adequadas às suas dificuldades (FRANCO, 2015) e ritmos de aprendizagem, 

                                                           
8 Esta autora: “Para se acreditar que os saberes pedagógicos podem e devem existir é preciso verificar 

inicialmente que, prática educativa e prática pedagógica, são instâncias complementares, mas não sinônimas. A 

prática educativa pode existir sem o fundamento da prática pedagógica; existirá de forma espontaneísta, 

fragmentada, às vezes até produtiva, outras vezes não. Aquilo que transforma uma prática educativa em uma 

prática compromissada (práxis), intencional, relevante será o filtro e a ação dos saberes pedagógicos, 

transformados pedagogicamente em conhecimentos” (FRANCO, 2016, s/p). 
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possibilitando que se desenvolvam. Nesse contexto, entendemos que o ensino, em classes 

inclusivas, necessita de saberes específicos do professor, que lhe permita conduzir o ensino de 

forma efetiva.  

A nosso ver, cada professor exerce um papel ativo na construção e aprimoramento de 

seus próprios saberes. Todavia, é importante criar condições para isso. Assim, a formação 

continuada pode ser um caminho para a construção de saberes docentes em uma perspectiva 

inclusiva.  

Segundo Rodrigues (2008), existem três dimensões para a formação continuada que 

favoreceriam a inclusão. São elas: os saberes, as competências e as atitudes. Os saberes
9
, 

segundo o autor, numa perspectiva inclusiva, envolvem o conhecimento de características do 

desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos com deficiência, uma vez que “precisamos 

reforçar o olhar educacional para as dificuldades encaradas sob o ponto de vista educacional e 

não pedagógico clínico” (p. 12). Nesse processo, de acordo com o autor, seria importante que 

possíveis estereótipos que possam rotular e diferenciar esses alunos sejam superados. Ou seja, 

que o professor possa compreender o processo de aprendizagem desses alunos e romper com 

possíveis concepções pessoais que possam não favorecer o ensino nesse âmbito. Entendemos 

que, a partir disso, o desenvolvimento de estratégias de ensino baseadas nesse processo seria 

favorecido. 

Já as competências, de acordo com ele, são representadas pelo saber-fazer. Trata-se, 

segundo o autor, de um conhecimento específico que seria importante que o professor tivesse 

para conduzir efetivamente processos de intervenção nesses contextos. Noutros termos, saber 

ensinar para esses alunos.  

Por fim, ainda segundo esse autor, para a dimensão das atitudes, para que o professor 

desenvolva expectativas positivas, seria fundamental que ele entrasse em contato com 

variadas maneiras de eliminar e contornar obstáculos, e que, a partir disso, pudesse perceber o 

aluno como maior que suas dificuldades (RODRIGUES, 2008). Dessa forma, acreditamos que 

o trabalho coletivo, no contexto da formação, voltado para a construção de saberes, 

fundamentado em pesquisas científicas, num constante processo de reflexão e calcado nas 

práticas e nas dificuldades desses alunos possa impactar e transformar a realidade do processo 

de inclusão. 

                                                           
9
 Embora a noção de “saber” que o autor destaca nesse trecho seja diferente do saber pedagógico para atuar em 

classes inclusivas, consideramos que a associação das três categorias defendidas por ele – saber, atitudes e 

competências – é relevante para constituir o saber ensinar a que nos referimos nessa pesquisa. 
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Nessa vertente, Cunha et al. (2011), que, em seus estudos sobre os saberes docentes 

para a inclusão, procuraram investigar, por meio de entrevistas com professores dos Anos 

Iniciais de uma escola municipal de Novo Hamburgo-SC, como vêm lidando com essa 

realidade e respondendo as exigências legais e sociais relativas ao processo inclusivo, 

apontam para a experiência de formação continuada e desenvolvimento profissional como 

diferencial para os sujeitos investigados. A coletividade como apoio para o desafio de incluir 

foi outro aspecto evidenciado pelos autores. Dessa maneira, o trabalho coletivo parece 

favorecer a formação dos professores contribuindo para que saberes importantes à prática 

pedagógica inclusiva sejam construídos e/ou aprimorados, bem como práticas mais inclusivas 

sejam socializadas.  

Os achados de Silva (2014) apontam também para a importância da formação para a 

construção de saberes para a inclusão. Ao observar a rotina da sala de aula e entrevistar três 

professoras com formação em Pedagogia, a autora analisou
10

 os dados sob as seguintes 

categorias: a rotina da prática pedagógica em sala de aula com alunos com deficiência; os 

elementos do habitus e sua articulação com o conceito de campus presentes nessa prática; a 

compreensão acerca da Política Nacional de Educação Especial/ Inclusiva; os saberes 

mobilizados no ato educativo do docente para o processo de ensino e aprendizagem das 

crianças com deficiência. 

A autora identificou que os saberes que integram a prática das professoras provêm de 

variadas fontes e diversos contextos, a saber: da escola, dos espaços formativos acadêmicos, 

dos meios de comunicação, da família, dos materiais didáticos etc. Como vários outros 

autores, Silva (2014) destaca que as professoras evidenciaram: saberes disciplinares, 

experienciais, pedagógicos e profissionais.  

Sobre os saberes construídos no contexto da formação, a autora identificou uma 

sensação de insatisfação nas professoras entrevistadas. Silva (2014, p. 98) destaca que, para a 

maioria delas, “existe uma grande dose de idealismo nestes cursos de formação e pontuam 

que parte do que se aprende não é possível aplicar na prática”. Todavia, identificou, em seus 

discursos, a necessidade de formação para construção de saberes para a inclusão. Em nossa 

concepção, esse aspecto torna-se relevante ao apontar para a dificuldade que os professores 

podem encontrar para incorporar, em suas práticas, os saberes advindos das formações. Essa 

situação pode nos fornecer elementos para pensarmos numa formação que possibilite ao 

docente construir saberes já integrados em sua prática pedagógica. 

                                                           
10

 Silva (2014), para análise dos dados, utilizou a Análise de Conteúdo.  
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Já Machado (2012) investigou, em seus estudos, as narrativas de cinco professoras da 

rede municipal de Montenegro-RS que possuem práticas pedagógicas inclusivas
11

, e 

problematizou como constroem os saberes, que, segundo ela, são necessários a essa prática. A 

autora baseou a análise dos dados sob três vertentes: as concepções das professoras sobre a 

inclusão; a formação e a experiência como espaços relevantes para a construção de saberes; e 

a experiência como alternativa e caminho para a inclusão. 

Nesse sentido, destaca, inspirada na categorização de saberes de Gauthier, como 

saberes “necessários” para a inclusão elencados pelas professoras: “teórico (disciplinar e 

curricular), experiencial, da Ciência da Educação, da Tradição Pedagógica e da Ação 

pedagógica” (MACHADO, 2012, p. 12). Além disso, revelaram também como necessários 

conhecimentos didáticos, pedagógicos e metodológicos consistentes, bem como saberes 

provenientes da experiência prática, construídos no trabalho com esses alunos. 

Além disso, sinalizaram, de acordo com a autora, uma necessidade de formação para 

melhor atender aos alunos com deficiência, bem como mais estudos e trocas de experiências e 

de constante construção teórico-prática. Percebemos a experiência e formação como partes 

relevantes para a construção de saberes. Assim, as narrativas das professoras apontaram para a 

influência/modificação em suas práticas devido aos momentos de troca com colegas, alunos e 

familiares.  

Nessa dimensão, entendemos tais estudos como relevantes para o campo dos saberes 

docentes e para a inclusão. Observamos neles a necessidade da construção de saberes via 

formação manifestada pelos professores e a importância dessa formação e da experiência no 

ensino para esses alunos como caminho para ampliar o conhecimento, as habilidades, as 

atitudes e as competências profissionais.  

Devido à dificuldade que podem encontrar para realizar práticas mais inclusivas na 

aula de Matemática, buscando novas alternativas para ensinar, defendemos a necessidade de 

estudos que possibilitem, no contexto da formação, a construção e a ampliação de saberes 

pessoais e profissionais dos docentes, posicionando-os como protagonistas nesse processo. 

Estudos em sintonia com a realidade da sala de aula e as demandas dela, que ofereçam aos 

docentes situações em que possam aprender sobre a disciplina que ministram, bem como 

sobre seu ensino, construindo novas maneiras para ensinar, pois entendemos ser fundamental 

para sua prática construir saberes específicos para o ensino de Matemática que comporão um 

arsenal que orientará suas ações relativas ao ensino que oferece, ou seja, tornarão possível o 

                                                           
11

 A escolha das professoras foi, segundo a autora, pelo fato de incluírem, em suas práticas, alunos com 

“necessidades educacionais especiais”. 
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desenvolvimento de propostas de ensino mais adequadas às demandas dos alunos. Assim 

como Pimenta (1997), vemos a prática docente como rica em possibilidades para construção, 

investigação, experimentação, reajuste de estratégias, dentre outras, o que percebemos como 

terreno fértil para a construção de práticas mais ancoradas na aprendizagem e nas dificuldades 

dos alunos.  

A nosso ver, a construção de saberes para a inclusão nas aulas de Matemática passa, 

no contexto da formação, pela articulação entre vivências e construção de tarefas ligadas ao 

ensino (num contexto real), pela exploração, pela reflexão e diálogo e, consequentemente, 

pela sensibilização da necessidade do desenvolvimento de práticas mais acolhedoras das 

diferenças e pela troca com os colegas. A partir disso, a construção de propostas mais 

adequadas às demandas dos alunos com deficiência para o ensino de Matemática seria 

possível.  

Em síntese, entendemos que saberes favorecedores da inclusão oferecem ao professor 

maneiras mais eficazes para conduzir o processo de ensino. Tais saberes, ancorados nas 

dificuldades dos alunos e na compreensão do docente de seu papel para além de transmissor 

de conteúdos matemáticos, possibilitaria que todos os alunos trabalhassem e aprendessem 

juntos, bem como criassem estratégias para resolver situações-problema, favorecendo a 

negociação entre eles e o respeito ao outro. Defendemos que esses saberes permitem ao 

professor preparar tarefas, bem como acompanhar, avaliar, planejar, construir, improvisar, 

antecipar dúvidas e erros e adequar o ensino e o currículo, de maneira flexível, à evolução na 

aprendizagem dos alunos, valorizando as diferenças entre eles.  

Nesse contexto, consideramos que saberes docentes para incluir, no caso específico da 

Matemática, envolvem saberes sobre ela e sobre seu ensino, ou seja, envolvem saber adequá-

la para um determinado contexto de ensino. Além disso, abrangem conhecimentos sobre as 

especificidades da aprendizagem dos alunos, suas dificuldades, bem como aspectos que 

potencializariam esse processo.  

Tomando, para esse estudo, os saberes docentes para a inclusão dos alunos com 

deficiência visual nas aulas de Matemática, quais saberes seriam relevantes os professores 

construírem/aprimorarem para ensinar com qualidade esses alunos possibilitando que sejam, 

de fato, incluídos na sala de aula? Como a formação de professores pode contribuir nesse 

processo? 
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1.5 Saber ensinar Matemática para alunos com deficiência visual em uma perspectiva de 

inclusão 

 

Embora nossa perspectiva seja de uma inclusão de todos os alunos, é importante que o 

professor compreenda as diferenças para saber como melhor atendê-los. Assim, nessa 

pesquisa, nos dedicamos a discutir um “saber ensinar Matemática” para alunos com 

deficiência visual.  

Como já mencionado, a inclusão demanda uma transformação das práticas 

pedagógicas em práticas inclusivas. Os alunos com deficiência visual, público-alvo desse 

estudo, por possuírem limitações no sentido da visão, demandam práticas pedagógicas 

(FRANCO, 2015) mais adequadas que lhes permitam se desenvolver cognitivamente, 

socialmente e afetivamente. 

Ao refletirmos sobre quais práticas pedagógicas poderiam favorecer a aprendizagem 

dos alunos com algum comprometimento visual, permitindo-lhes ser, de fato, incluídos no 

contexto da sala de aula, observamos a necessidade de considerarmos alguns aspectos. 

Inicialmente, devido à importância dos saberes do professor para sua prática, para que o 

docente possa desenvolver práticas inclusivas em sua sala de aula, ele necessitaria articular 

saberes específicos para ensinar Matemática para esses alunos. 

Práticas pedagógicas baseadas na transmissão de conteúdos e na repetição podem 

dificultar a aprendizagem desses alunos, pela possibilidade de não atenderem suas demandas 

individuais. Podem até mesmo constituir-se em barreiras para essa aprendizagem, pois, além 

de demandarem o uso da visão, não se adequariam às demandas e dificuldades individuais 

deles. Além do mais, por se encontrarem afastadas de suas necessidades, poderiam contribuir 

para a desmotivação e possível exclusão desse público no interior da sala de aula. Sendo o 

objetivo do ensino a aprendizagem dos alunos, seria relevante o professor problematizar suas 

práticas e suas consequências, num constante processo de reflexão. Isso possibilitaria uma 

compreensão da necessidade de transformar a própria prática, adequando-a às dificuldades de 

aprendizagem e permitiria perceber a necessidade do desenvolvimento de novas maneiras 

para ensinar. O repensar as práticas pedagógicas para o ensino de Matemática para alunos 

com deficiência visual pode ser fundamental.  

Nesse sentido, devido à complexidade do ensino de Matemática, acreditamos que 

saber ensiná-la, numa perspectiva inclusiva, possuiria alguns aspectos relevantes. 

Inicialmente, consideramos que o domínio do professor sobre algumas estruturas que 

organizam o processo de aprendizagem desses alunos possa contribuir para a adaptação de sua 
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prática de forma a permitir que esses alunos se desenvolvam. Tais estruturas relacionam-se a 

sua maneira de aprender, por exemplo, como interage com os objetos e com o ambiente? E 

com outras pessoas? Quais os sentidos que utiliza para perceber o ambiente? Como tirar 

proveito disso no âmbito educacional? Como saber ensinar Matemática para eles? Somente 

conhecer o conteúdo seria suficiente para ensinar de modo a possibilitar que ele aprenda? 

Um segundo aspecto que consideramos contribuir para práticas pedagógicas mais 

condizentes com as demandas desses alunos, e integraria o “saber ensinar Matemática” para 

eles, seria conhecer o conteúdo que se ensinará. E, por fim, e não menos importante, 

integraria esse saber o conhecimento sobre como ensinar Matemática para esses alunos – aqui 

envolve adequar e preparar esse conteúdo para cada contexto de ensino, tudo ancorado na 

aprendizagem. Em outras palavras, envolve a didática desse conteúdo, a saber, o domínio de 

estratégias para ensinar, modelos mais compreensíveis para os alunos, representações e 

ferramentas mais adequadas a determinado conteúdo, improvisação etc. (trataremos disso 

mais adiante). Em outras palavras, entendemos ser a forma como o professor prepara sua aula 

de modo a favorecer a aprendizagem. 

Sobre o conhecimento do professor acerca das especificidades de aprendizagem de 

alunos com deficiência visual, buscamos subsídios nos estudos de Fernandes e Healy (2008; 

2010; 2011; 2016). Consideramos que conhecer tais estruturas possa despertar no docente a 

compreensão da necessidade do uso de ferramentas mais adequadas e variadas – tanto 

comunicacionais quanto físicas – aos sentidos que esses alunos utilizam para explorar o 

ambiente. Segundo Fernandes e Healy (2008), para a aquisição da informação, os alunos 

cegos utilizam, essencialmente, três sistemas sensoriais: o tato, a audição e o sistema fonador. 

Desses sentidos, ainda de acordo com as autoras, o tato constitui um canal importante para a 

exploração do ambiente. Nesse sentido, as ferramentas táteis podem contribuir para que os 

alunos possam tocar e perceber estruturas e aspectos referentes ao modelo tátil que o 

professor utilizou para representar tal conteúdo. Noutros termos, se constituiriam em 

referências para que possam abstrair características e conceitos matemáticos. Dessa forma, 

para que possam participar ativamente das aulas, seria importante que esse conhecimento 

integrasse o repertório de saber do professor, pois, para que a participação ativa e aprendizado 

do aluno cego ou com baixa visão sejam facilitados, “são necessárias a seleção, a adaptação, a 

utilização de recursos materiais para desenvolver as habilidades perceptivas táteis” 

(FERNANDES; HEALY, 2008, p. 6).  

Outro aspecto identificado pelas autoras em seus estudos (2008; 2010; 2011), e que 

consideramos ser relevante para integrar o repertório do saber ensinar Matemática para alunos 
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com deficiência visual, é a importância da interação professor-aluno na construção do 

conhecimento matemático. Nessa perspectiva, o professor seria visto como uma ponte, um elo 

que intermediaria o conteúdo e o aluno fazendo intervenções quando necessário e também de 

forma intencional. Noutras palavras, conduzindo o aluno durante todo o processo na 

construção de seu próprio conhecimento. Tais estratégias poderiam contribuir para minimizar 

barreiras que possam dificultar sua aprendizagem, pois podem ser uma referência, um 

condutor, favorecendo e incentivando sua exploração tátil e auditiva, além disso, permitindo 

ao aluno evoluir em seu conhecimento. Tal fato poderia facilitar seu processo de abstração 

dos conteúdos, e permitir que estabeleça conexões entre a Matemática e as ferramentas. 

Saber escolher e utilizar tais instrumentos adequados ao conteúdo e às demandas desse 

público, de forma intencional e fundamentada, demandaria do professor outro aspecto que 

consideramos ser importante para o saber ensinar Matemática nesse contexto: conhecer como 

ensiná-la, ou seja, como adequar esse conteúdo de Matemática à aprendizagem de seus 

alunos.  

Defendemos, nesse estudo, o uso de metodologias de ensino articuladas aos saberes do 

conteúdo matemático, isto é, estratégias didáticas que articulem esse conteúdo a formas 

variadas e em consonância com o aprendizado dos alunos para abordá-lo, resultando num 

leque de possíveis escolhas para apresentá-lo, de maneira mais eficaz, de modo a torná-lo 

acessível para eles. Em outros termos, entendemos que conhecer a Matemática, de forma para 

ensiná-la, vai além do conhecimento disciplinar, pois, no ensino do conteúdo, faz-se 

necessário “para os assuntos mais regularmente ensinados em uma disciplina, as formas mais 

eficientes de representação das ideias, as mais poderosas analogias, ilustrações, exemplos, 

explicações e demonstrações [...]” (SHULMAN, 1986 apud RANGEL, 2015, p. 22). Para o 

ensino para os alunos com deficiência visual, a opção pela ferramenta mais adequada às suas 

demandas e a forma como será trabalhada no ato educativo poderia influenciar sua 

aprendizagem. Assim, a escolha do professor por ferramentas, modelos – tanto físicos quanto 

abstratos – etc. que facilitem seu acesso aos conceitos matemáticos, bem como a maneira de 

ensiná-los são relevantes.  

Ensinar Matemática de modo que o aluno cego ou com baixa visão possa abstrair, 

estruturar internamente, generalizar, fazer inferências, investigar, compreender, criar 

estratégias, negociá-las, ou seja, construir seu conhecimento e, a partir daí, operar com tais 

estruturas, em harmonia com os demais alunos, requer conhecimentos diversos por parte do 

professor. Envolve, por exemplo, “[...] avaliar as vantagens e desvantagens de uma 

representação para o ensino de um determinado assunto, identificar e avaliar metodologias e 
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procedimentos pedagógicos e decidir como aproveitar as intervenções e as dúvidas dos 

alunos” (RANGEL, 2015, p. 47), dentre outros. 

Nesse sentido, tomando a aprendizagem como uma construção pessoal influenciada 

pelo conteúdo matemático que permita se situar no mundo em que vive, seria importante que 

tais estratégias didáticas considerassem essa conexão com o cotidiano desse aluno. Seria 

relevante para o processo de ensino de Matemática que oferecesse um sentido, ou seja, que 

permitisse a esses alunos estabelecerem conexões entre o mundo em que vivem e os 

conteúdos matemáticos. Em outros termos, que se relacionasse com seu cotidiano, 

preparando-o para a vida, uma vez que a necessidade da Matemática pode se encontrar 

fortemente presente no cotidiano. Isso poderia contribuir para a motivação desse aluno. 

Porém, para que o professor tenha condições de desenvolver isso, seria fundamental conhecer 

a singularidade desse aluno e suas experiências táteis. Fernandes e Healy (2011, p. 241), em 

seus estudos com aprendizes com deficiência visual, observaram a procura, por parte desses 

alunos, em estabelecer relações entre os conteúdos e suas experiências pessoais: 

[...] o desenvolvimento dos conceitos em estudo ocorre a partir do domínio empírico 

que favorece a formulação de um arsenal de recursos multimodais, e segue em 

direção ao concreto e à experiência pessoal; ou seja, as conexões que eles 

estabelecem entre os conceitos matemáticos estudados e sua prática cotidiana. 

 

Nesse contexto, saber ensinar Matemática para aprendizes com deficiência visual em 

classes regulares
12

 envolve articular as situações de ensino (tendo em vista programas, 

currículo etc.) com as dificuldades e as potencialidades dos alunos. Esse fato demandaria 

constante processo de reflexão e avaliação da própria prática.  

Ensinar Matemática para alunos com deficiência visual, assim como para os demais 

alunos, envolve saber reconhecer a relevância de uma representação, de um modelo ou de 

uma estrutura etc. (RANGEL, 2015), e adequar a maneira de ensinar às suas limitações para 

que eles possam compreender, internalizar e, posteriormente, articular o conhecimento que 

construíram de forma a produzir novos conhecimentos. Envolve construir formas de 

“representar e formular um assunto que o tornem compreensível para os outros” (SHULMAN, 

1986 apud RANGEL, 2015, p. 22).  

Desenvolver tais saberes demanda esforço pessoal, mas também apoio externo. 

Defendemos o potencial do trabalho coletivo, fundamentado em pesquisas, como uma forma 

de contribuir com esse processo. Nessa vertente, saber ensinar Matemática para alunos com 

deficiência visual seria, então, criar oportunidades para que os professores possam aprender, 

                                                           
12

 Destacamos isso para deixar claro que, embora a pesquisa trabalhe com um recorte da realidade ao se 

concentrar no ensino de alunos com deficiência visual, não deixamos de considerar que eles são parte de uma 

classe e que defendemos a inclusão de todos nas aulas de Matemática. 
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uma vez que aprender é rever/avançar/ampliar os próprios conhecimentos (FERREIRA, 

2003). Seria construir/ampliar/envolver-se/comprometer-se. Assim como Ferreira (2003), 

entendemos que, pelo caráter social da aprendizagem, o trabalho coletivo muito poderia 

contribuir para a aprendizagem de todos. Assim, seriam criadas tanto oportunidades para o 

desenvolvimento de estratégias de ensino quanto oportunidades para os professores 

aprenderem a ensinar, nessa perspectiva, coletivamente.  

Nesse processo, seria interessante que os professores pudessem vivenciar situações 

reais de ensino, uma vez que tais circunstâncias contribuem para a mobilização de saberes 

docentes (ZIBETTI, 2005). Como Rodrigues (2008), entendemos que, ao vivenciar tal 

experiência no campo da formação, os professores desenvolvem atitudes e saberes mais 

favoráveis à inclusão dos alunos com deficiência visual, bem como de todos os demais. 

 

1.6 A título de síntese  

 

Entendemos que, para saber ensinar Matemática para aprendizes com deficiência 

visual em classes regulares, considerando a noção de inclusão defendida nesse estudo, é 

importante que o professor construa e articule saberes que lhe permitam preparar sua sala e 

ambiente de ensino de modo a promover a aprendizagem de seus alunos, respeitando suas 

diferenças.  

Para tanto, consideramos que envolve, assim, a construção de concepções que 

permitam perceber o aluno além de suas limitações (RODRIGUES, 2008), mas vê-lo como 

sujeito que aprende, mas que, para isso, demanda estratégias mais consonantes à sua 

realidade. Estratégias que envolvam o uso de recursos de forma intencional, fundamentada e 

planejada.  

Saber ensinar Matemática para alunos com deficiência visual requer que o professor 

intervenha de maneira adequada e específica nesses contextos. Esse saber facilitaria a atuação 

efetiva do professor quando o aluno encontrar barreiras para a compreensão de um conteúdo 

matemático, o que possibilitaria redirecionar as estratégias de ensino em consonância com 

suas demandas.  

Entendemos que saber ensinar Matemática para alunos com deficiência visual, assim 

como para os demais alunos, envolve as dimensões didática, matemática, pedagógica e 
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institucional
13

 (BERDNARZ; PROULX, 2009). Nesse sentido, defendemos que saber ensinar 

Matemática num contexto inclusivo não se configura num saber puramente matemático, mas 

assume uma perspectiva mais ampla e variada. Entendemos que significa compreender a 

classe para além do conhecimento específico e, assim, adequar os conteúdos à aprendizagem e 

dificuldades dos alunos. Dessa maneira, envolve, então, saber improvisar na ação a partir das 

respostas dadas, valorizar seus raciocínios e estratégias, saber escolher e adequar uma tarefa 

para aquele contexto, discutir as soluções dos alunos, conduzindo-os e possibilitando que 

construam seu conhecimento, incentivar a negociação, o trabalho coletivo, promover reflexão 

sobre as soluções, criar dúvidas levando-os a perceber o erro, bem como conhecer bem sobre 

Matemática (BERNARZ; PROULX, 2009). Além disso, defendemos, ainda, ser relevante 

saber construir tarefas que incluam todos os alunos e possuam um sentido para eles (tarefas 

provenientes de situações reais, adequadas à sua realidade), permitindo que todos participem 

da aula, negociando, interagindo, investigando, explorando, aprendendo uns com os outros.  

Dessa maneira, tal saber envolve a construção de um ambiente de acolhimento, 

respeito ao outro e diálogo, mas, sobretudo, aprendizagem matemática respeitando a forma 

como esse aluno compreende o mundo.  

Noutros termos, defendemos nesse estudo que, para incluir o aluno cego ou com baixa 

visão nas aulas de Matemática, o professor necessita construir esse arsenal de saberes que lhe 

permitiria envolvê-lo no ambiente da sala de aula. Assim como Berdnarz e Proulx (2009), 

entendemos que conhecer a Matemática para o ensino é um saber construído na ação de 

ensinar. Porém, ao contrário dos autores, defendemos que a prática potencializaria esse saber 

fazer, mas, para orientar a tomada de decisão, ou seja, a ação do professor nessas situações, 

faz-se necessário o docente ter construído um conjunto de saberes, isto é, saberes prévios que 

constituiriam um arsenal de saberes planejar, fazer e agir que influenciariam e direcionariam 

suas ações (saberes provenientes da formação, pessoais, disciplinares etc.).  

Entendemos por autonomia docente, nesse estudo, a habilidade para tomar decisões e 

agir que resultem em atitudes, planejamento, escolha de estratégias de ensino de Matemática 

condizentes com as demandas dos alunos (metodologias que tornem o conteúdo acessível aos 

alunos, para que construam seu conhecimento). Ou seja, como Contreras (2002), entendemos 

a autonomia docente como uma independência intelectual crítica que torne possível o 

                                                           
13

 Nessa perspectiva, as dimensões didática, matemática, pedagógica e institucional envolvem, respectivamente, 

conhecimentos relativos ao ensino de Matemática – ações voltadas para essa disciplina – (por exemplo, 

comunicação matemática), conhecimentos sobre raciocínio/compreensão da Matemática, conhecimentos, 

competências e habilidades sobre a gestão da sala de aula e dos alunos (relaciona-se ao ambiente de 

aprendizagem) e, por fim, conhecimentos acerca da instituição (normas, currículo, programas etc.) 
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reconhecimento, por parte do professor, da necessidade de aprendizagem constante, 

compromisso social, reflexão e problematização de sua prática. Como Contreras (2002), 

compreendemos que, para incluir, é fundamental questionar/ problematizar, criticamente, a 

própria concepção de ensino. Precisamos, problematizar nossas ações e seus respectivos 

resultados na formação dos alunos. Defendemos que a autonomia profissional crítica e 

responsável desempenha papel relevante para a tomada de consciência e comprometimento 

profissional, introduzindo “a tensão entre as pretensões reprodutoras e as finalidades 

educativas criticamente esclarecidas” (PÉREZ-GÓMEZ, 1995 apud CONTRERAS, 2002, p. 

204). No caso da inclusão escolar, isso se torna ainda mais urgente, pois compreendemos que 

tanto o docente quanto a equipe educacional precisam se adequar a essa nova realidade, ou a 

exclusão educacional dos alunos que não se encaixam num padrão estabelecido, pode 

permanecer. 

Dessa maneira, defendemos uma autonomia como um compromisso social no 

enfrentamento dos desafios impostos pela prática que possibilite que todos aprendam, 

construindo, coletivamente, uma cultura profissional inclusiva em sua escola e região. 

No âmbito desse estudo, compreendemos que contribuir para desenvolver a autonomia 

dos professores representa posicioná-los ativamente em seu processo de formação, permitindo 

que eles próprios a administrem, construindo seus saberes, aprendendo fazendo e trocando 

experiências. Ou seja, que eles possam construir, por si mesmos e com o auxílio da teoria, 

propostas de ensino, numa perspectiva inclusiva, refletindo, criticamente e coletivamente, 

sobre elas, aprimorando-as, experimentando-as, vivenciando o ensino.  

Como Contreras (2002, p. 212), compreendemos que a autonomia “[...] é uma forma 

de constituição e de vivência da própria identidade como docente, na busca e construção das 

relações profissionais que são consequentes com as finalidades educativas”.  

Dessa maneira, defendemos que, ao construir, eles mesmos propostas de ensino e 

experimentar situações pedagógicas, no contexto da formação, seriam oferecidos ao professor 

subsídios e a oportunidade para construir saberes fundamentais para sua atuação nesses 

ambientes. Em outras palavras, ao serem oferecidas a eles oportunidades de aprendizado e 

condições adequadas para isso (promoção de reflexão sobre a própria prática, vivências e 

construção de tarefas matemáticas mais inclusivas, trabalho coletivo), teríamos um terreno 

fértil para emergirem práticas pedagógicas mais adequadas ao modelo inclusivo. Ou seja, a 

formação subsidiaria esse processo. 

Dessa forma, com o propósito de contribuir com uma formação de professores atrelada 

à realidade escolar e com o desenvolvimento de propostas práticas de ensino de Matemática 
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para a inclusão desses alunos, reflexão e trabalho coletivo, construímos um grupo de 

professores e futuros professores com o propósito de investigar uma possível mobilização de 

saberes docentes num curso de extensão. A seguir, apresentamos os caminhos percorridos 

nessa investigação. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

Essa pesquisa surgiu de nossas inquietações e do desejo em colaborar com a formação 

de professores que ensinam Matemática, mais especificamente, se focou no desenvolvimento 

do saber ensinar Matemática para alunos com deficiência visual numa tentativa de articular a 

formação com as demandas provenientes da realidade da profissão. Para tanto, oferecemos 

um curso de extensão – voltado para a construção de práticas inclusivas, para a vivência de 

atividades matemáticas com o sentido da visão temporariamente interrompido e para a 

reflexão sobre a própria prática – a um grupo de professores e futuros professores. Nosso 

propósito era analisar o potencial de ações dessa natureza para a mobilização de saberes 

profissionais, especificamente, para a construção de saberes relacionados ao ensino de 

Matemática em uma perspectiva inclusiva.  

Apresentamos, aqui, o caminho percorrido em nossa investigação. 

 

2.1 Questão de investigação e objetivos 

 

  Tendo como objeto de estudo os saberes docentes relacionados ao ensino de 

Matemática em uma perspectiva inclusiva, recortamos a seguinte questão de investigação: 

Como a participação em um curso de extensão voltado para uma Educação Matemática 

Inclusiva contribui para a mobilização de saberes profissionais relativos ao ensino de 

Matemática para alunos com deficiência visual?  

Mobilizar saberes não significa (para nós) que, necessariamente, novas aprendizagens 

foram consolidadas. Significa “colocar em movimento” saberes já existentes ou em 

construção. Cada pessoa aproveitará esse “movimento” a seu modo, seja incorporando-o 

efetivamente aos saberes já existentes, seja sendo “tocado” pelas novas ideias (o que pode 

levar à busca de aprofundamento das mesmas, de onde podem surgir novas aprendizagens), 

ou, ainda, apenas se envolvendo momentaneamente e deixando de lado em seguida. 

Dada a natureza da questão, uma abordagem qualitativa nos pareceu mais adequada. 

Esse tipo de abordagem, segundo Godoy (1995), se caracteriza por possibilitar uma análise do 

mundo empírico em seu ambiente natural, permitindo melhor compreensão do fenômeno 

investigado no contexto em que ele ocorre e do qual faz parte. Nesse processo, os 

depoimentos se tornam peças fundamentais, uma vez que nos importa interpretar o sentido, as 

crenças, as atitudes e as vivências, a partir da perspectiva dos participantes, já que não “é 

possível compreender o comportamento humano sem a compreensão do quadro referencial 
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(estrutura) dentro do qual os indivíduos interpretam seus pensamentos, sentimentos e ações” 

(GODOY, 1995, p. 63).  

Segundo Lüdke e André (2014), esse tipo de abordagem se caracteriza por alguns 

aspectos fundamentais, tais como o ambiente natural como eixo central de dados e a 

importância do contato direto do pesquisador com o ambiente. O próprio pesquisador se 

configura como elemento importante na abordagem qualitativa, uma vez que suas percepções 

e valores podem influenciar o observado na tentativa em compreender o fenômeno. Além 

disso, as autoras destacam ainda que os dados são predominantemente descritivos – 

descrições de pessoas, acontecimentos, transcrições, fotos etc. Outro aspecto relevante dessa 

abordagem é a importância de todo o processo durante a coleta de dados. Nesse sentido, a 

partir disso, torna-se possível redirecionar ações com base no observado, com vistas a melhor 

compreendê-lo.  

Dessa maneira, essa abordagem, segundo Lüdke e André (2014), permite a observação 

do problema e sua manifestação nesse ambiente natural – o significado atribuído às situações, 

às coisas e à vida pelos sujeitos participantes. Em outros termos, nessa abordagem, a “fala” 

torna-se um importante instrumento que possibilitaria que, a partir das concepções, atitudes e 

comportamento dos sujeitos pesquisados, possamos conhecer melhor nosso objeto de estudo e 

simultaneamente perceber, em alguma medida, se nossa proposta de formação possa ter 

impactado suas crenças, concepções etc. Entendemos que esse movimento poderia contribuir 

para a construção de práticas pedagógicas inclusivas pela perspectiva dos participantes.  

Dessa maneira, buscamos, nesse estudo, compreender o potencial de um curso de 

extensão para a mobilização do saber ensinar Matemática em uma perspectiva inclusiva. Para 

tanto, utilizamos, como pano de fundo, os estudos de Fernandes e Healy (2008; 2010; 2011; 

2016) acerca do processo de aprendizagem de alunos com deficiência visual. Além disso, nos 

pautamos nos estudos, mencionados no capítulo anterior, sobre saberes docentes e inclusão. 

Esses destacando, também, o potencial do trabalho coletivo, bem como a necessidade de 

formação inicial e continuada para a construção de práticas inclusivas. Pautamo-nos também 

em nossa concepção de inclusão, em que defendemos um ensino de Matemática para todos, 

no qual os alunos com deficiência visual se sintam parte importante na sala de aula, num 

ambiente de ensino no qual possam se desenvolver e trabalhar coletivamente com os demais 

alunos etc. Além disso, foi pano de fundo também nossa construção sobre o “saber ensinar 

Matemática para alunos com deficiência visual” e a literatura referente a conhecimento de 

Matemática para o ensino (RANGEL, 2015; BERDNARZ; PROULX, 2009). Aqui, cabe 

ressaltar situações de ação pedagógica num contexto real, planejamento, construção, reajuste, 
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reflexão, exploração de novos caminhos para o ensino de Matemática, numa perspectiva 

inclusiva.  

 Dessa forma, a partir de um contato com a 25ª Superintendência Regional de Ensino 

de Ouro Preto, oferecemos um curso de extensão voltado para a Educação Matemática 

Inclusiva. O curso reuniu professores que lecionam Matemática na Educação Básica e futuros 

professores (estudantes do curso de licenciatura em Matemática da UFOP e estudantes do 

curso Normal em nível médio, com ênfase na Educação Infantil)
14

. Como nosso foco centrou-

se na construção do saber ensinar Matemática para alunos com deficiência visual, 

priorizamos, ao longo do curso, o desenvolvimento de atividades práticas. Além disso, 

procuramos estimular a participação ativa dos envolvidos em todo o processo (FERREIRA, 

2003). Acreditávamos que isso favoreceria a troca de experiências e a construção coletiva de 

metodologias de ensino de Matemática e, consequentemente, o saber ensinar Matemática para 

alunos com deficiência visual.   

 

2.2. Contexto da pesquisa: o curso de extensão 

 

 O curso aconteceu na cidade de Ouro Preto e organizou-se em cinco encontros de três 

horas de duração cada. Além disso, foi desenvolvido aos sábados, em uma escola pública 

estadual localizada na área central do município. Embora tivesse sala de recursos, as 

atividades aconteceram em uma sala de aula comum, com 36 carteiras. Maiores detalhes serão 

apresentados no próximo capítulo, na descrição do curso. 

 O curso de extensão não foi construído exclusivamente para trabalhar com o ensino de 

Matemática somente para alunos com deficiência visual, mas também para surdos. Além da 

coordenadora do curso, duas mestrandas (ambas orientandas da orientadora desta pesquisa, a 

professora Ana Cristina Ferreira) atuaram ativamente na construção e desenvolvimento do 

mesmo, cada uma delas focalizando um aspecto específico. Cada encontro privilegiava um 

desses aspectos: ensino de Matemática para alunos com deficiência visual (caso desse estudo) 

ou ensino de Matemática para surdos. Além disso, discussões mais gerais acerca da inclusão 

nas aulas de Matemática permearam todos os encontros. 

A presente pesquisa aconteceu neste contexto. Entretanto, dado nosso foco, nos 

concentraremos nos encontros nos quais foram desenvolvidas atividades, discussões e 

reflexões relacionadas ao ensino de Matemática para alunos com deficiência visual.  

                                                           
14

 Também participaram do estudo duas intérpretes de Libras. 
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2.3 Participantes  

 

 Participaram do curso de extensão, vinte pessoas, dentre elas, duas intérpretes de 

Libras, quatro estudantes de licenciatura em Matemática, três professoras, três funcionários da 

Superintendência de Ensino e oito alunas do curso de Magistério de nível médio. Os nomes 

dos participantes foram substituídos por pseudônimos para garantir o anonimato de cada um. 

 No quadro a seguir, apresentamos cada participante, sua respectiva formação e sua 

presença durante o curso, nos dias em que foram trabalhadas propostas para o ensino de 

alunos com deficiência visual. Além disso, trazemos sua experiência, em anos, tanto em sala 

de aula quanto no ensino para alunos com deficiência
15

. Esse tópico foi feito com base nas 

respostas do questionário aplicado no primeiro dia do curso (Apêndice D, p. 150). 

Consideramos, para a apresentação dos dados de cada participante, a seguinte ordem: alunos 

de licenciatura, alunas do Magistério, intérpretes de Libras, professoras em exercício e 

funcionários da Superintendência de Ensino.  

  

Quadro 1: Participantes da pesquisa 

 

Participante 

 

Formação 

 

Experiência 

(em anos) 

 

Experiência com alunos 

com deficiência 

 

Presença no 

curso (dias) 

Thiago Estudante Licenciatura 

em Matemática 

0 Nenhuma 3 

Diana Estudante Licenciatura 

em Matemática 

0 Nenhuma 3 

Ronaldo Estudante Licenciatura 

em Matemática 

0 Nenhuma 4 

Paula Estudante Licenciatura 

em Matemática 

0 Nenhuma 4 

Bia Estudante de Magistério, 

Nível Médio 

0 Síndrome de Down; 

Paralisia cerebral 

2 

Camila Estudante Magistério, 

Nível Médio 

0 Nenhuma 1 

Marina Estudante Magistério, 

Nível Médio 

0 Nenhuma 3 

Júlia Estudante Magistério, 

Nível Médio 

0 Nenhuma 4 

Fernanda Estudante Magistério, 

Nível Médio 

0 Nenhuma 4 

Liana Estudante Magistério, 

Nível Médio 

0 Nenhuma 4 

Léa Estudante Magistério, 

Nível Médio 

0 Nenhuma 4 

Ingrid Estudante Magistério, 

Nível Médio 

0 Nenhuma 2 

Daniela Pedagogia De 2 a 5 Alunos surdos (intérprete 

de Libras) 

3 

                                                           
15

 Destacamos na tabela a experiência com alunos com deficiência mencionada no questionário pelos 

participantes. Nele, deixamos em aberto à opção de responderem se já aturam no ensino à alunos com deficiência 

visual ou auditiva.  
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Cristina Normal Superior Menos de 2 Alunos surdos (monitoria) 3 

Selma Normal Superior Mais de 5 Alunos surdos 1 

Vilma Pedagogia Mais de 5 Aluno surdo 2 

Clarice Pedagogia e Engenharia 

Civil 

Mais de 5 Alunos surdos 

(coordenação pedagógica) 

3 

Helena Normal Superior Mais de 2 Nenhuma 3 

Roberto Magistério,  

Nível Superior 

Mais de 5 Alunos surdos 3 

Renata Não mencionada Mais de 5 Nenhuma 3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

2.4 Procedimentos  

 

 Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP (CAAE: 

49490515.1.0000.5150), entramos em contato com a Superintendência de Ensino, que nos 

informaram o espaço que utilizaríamos para a realização do curso seria uma escola estadual 

localizada num bairro próximo ao centro da cidade. Foi enviado, então, a cada escola, um 

convite aos professores para participarem dos encontros. A pedido da Superintendência de 

Ensino, tais encontros aconteceram aos sábados, pela manhã. Foram, ao todo, quatro sábados, 

com três horas de duração cada, de 8:30h às 11:30 horas. 

 

2.4.1 Dinâmica dos encontros 

 

A dinâmica dos encontros envolveu leitura e discussão de pequenos textos e vídeos 

(mais detalhes serão apresentados no capítulo 3) e atividades matemáticas com o sentido da 

visão temporariamente interrompido, dentre outras. No primeiro encontro do curso de 

extensão, foi combinado com os participantes que, no último dia, eles apresentariam algumas 

propostas para o ensino de um conteúdo ou conceito matemático escolhido por eles, numa 

perspectiva inclusiva. Ao final de cada dia, os participantes eram convidados a registrar, em 

seus cadernos, algumas reflexões acerca da experiência vivida, bem como apresentar temas 

matemáticos que consideravam muito difíceis de trabalhar com alunos com deficiência visual 

em classes regulares.  

Com o propósito de contribuir com os professores e para o ensino de Matemática para 

alunos com deficiência visual pensamos numa formação que possibilitasse aos participantes o 

contato com situações que lhes permitissem ter alguma noção de como seria vivenciar tarefas 

matemáticas com o sentido da visão temporariamente interrompido. Nosso intuito tanto era 

favorecer uma sensibilização por parte do grupo em relação à realidade dos alunos com 

limitações visuais quanto desconstruir, em alguma medida, a ideia de que não “seria possível 
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aprender nada sem enxergar”. Acreditávamos que, à medida que percebessem que poderiam, 

eles próprios, realizar tarefas matemáticas privados temporariamente do sentido da visão, 

compreenderiam que os alunos com deficiência visual têm plena capacidade de fazê-lo, desde 

que bem orientados e com recursos adequados. Isso poderia contribuir para uma 

sensibilização quanto ao ensino de Matemática, numa perspectiva inclusiva, ao possibilitar 

que se sensibilizassem e compreendessem a necessidade de construção de novas práticas 

pedagógicas com vistas a incluir esses alunos no contexto de sua aula, oferecendo 

oportunidades para que possam participar das mesmas atividades que seus colegas videntes e 

aprender. Além disso, favoreceria a construção do saber ensinar Matemática para esses alunos 

por meio de propostas (representações, modelos, exemplos, linguagem, ferramentas táteis, 

estruturas, enfim, estratégias para ensinar etc.) mais condizentes com suas demandas. 

Consequentemente, isso favoreceria a reflexão sobre a própria prática e o desenvolvimento de 

propostas de ensino mais condizentes com as necessidades desses alunos.  

Esperávamos que a dinâmica do curso de extensão favorecesse a mobilização de 

alguns saberes docentes envolvidos na promoção de saberes docentes para a inclusão, tais 

como: 

- Saberes pedagógicos: aqui entendidos como saber ensinar e como ensinar (PIMENTA, 

1997; FRANCO, 2016). Abrange o conhecimento de metodologias de ensino, recursos 

didáticos específicos para o ensino aos alunos com deficiência visual, enfim, estratégias 

pedagógicas mais adequadas para o ensino de Matemática nessa perspectiva, improvisação 

nas situações de ensino – erros e dúvidas –, dentre outras; 

- Saberes disciplinares (TARDIF, 2014): entendidos aqui como o conhecimento da matéria a 

ser ensinada, isto é, da área específica do saber. Esperávamos uma mobilização desses saberes 

na troca de experiências entre os participantes ao vivenciarem atividades matemáticas; 

- Saberes pessoais dos professores (TARDIF, 2014): aqui entendidos por crenças, atitudes, 

valores, emoções, bem como pelos saberes da história de vida do participante etc. Segundo 

Tardif (2014, p. 16), os saberes docentes “parecem estar assentados em transações constantes 

entre o que eles são (incluindo as emoções, a cognição, as expectativas, a história pessoal 

deles etc.)”. Em outras palavras, a nosso ver, a prática do professor frente ao aluno cego ou 

com baixa visão pode ser influenciada por concepções pessoais (saberes pessoais). Embora 

tenhamos consciência de que se tratam de aspectos difíceis de serem observados, esperávamos 

promover alguma mobilização nos mesmos, particularmente, nos momentos de reflexão, na 

apresentação das propostas e nas avalições dos encontros. 
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Assim, procuramos investir na vivência de situações de tarefas matemáticas para 

alunos com deficiência visual – em uma classe regular, envolvendo alunos videntes – visando 

a uma sensibilização e uma mobilização de saberes por meio da troca, partilha de experiências 

e a reflexão sobre as vivências. Esperávamos que compreendessem a relevância do trabalho 

coletivo para o enfrentamento de situações cotidianas de ensino. Além disso, foi nosso 

propósito também proporcionar oportunidades para construírem um saber ensinar Matemática 

para esses alunos, numa perspectiva de inclusão. Nossa expectativa era levá-los a perceber 

que, com empenho, comprometimento, trabalho coletivo etc., é possível desenvolver práticas 

pedagógicas nas quais todos os alunos possam ser incluídos e aprender. Dessa forma, durante 

todo o desenvolvimento do curso de extensão, buscamos valorizar esse tipo de trabalho como 

campo essencial para a construção de saberes docentes. Assim, esperávamos que a dinâmica 

do curso estimulasse a troca de experiências, a aprendizagem, o desenvolvimento e 

socialização de práticas mais inclusivas. 

Assim, nos encontros do curso de extensão, foram desenvolvidas algumas propostas 

de ensino de variados conteúdos da Matemática, como, por exemplo, geometria plana, 

espacial, frações, operações básicas etc. No quadro a seguir, apresentamos a divisão dos 

encontros por tarefas.  

 

Quadro 2: Dinâmica dos encontros do curso de extensão 

 

Encontros 

 

 

Tarefas realizadas 

 

14/11/2015 

- Quebra-cabeças geométrico; 

- Manipulação de embalagens vazias; 

- Reflexão sobre a inclusão de alunos cegos; 

- Avaliação do encontro. 

 

 

21/11/2015 

- Manipulação de sólidos geométricos de madeira; 

 

- Construção de transferidor por dobradura; 

- Medição de ângulos de figuras geométricas planas em EVA, utilizando transferidor 

com marcações em alto relevo; 

- Medição de ângulos construídos com espaguetes; 

- Construção de sólidos geométricos com massa de modelar; 

- Escrita em Braile: aprendendo alguns rudimentos; 

- Avaliação do encontro. 

 

 

05/12/2015 

- Estudo de frações por meio de dobraduras, palitos e discos de frações; 

 

- Reflexões sobre as experiências vividas e avaliação do encontro. 

 

 

 

12/12/2015 

- Vídeo com depoimento de uma aluna com baixa visão; 

- Reflexões sobre o vídeo; 

 

- Apresentação das propostas de ensino dos participantes; 

- Avaliação final sobre o curso e encerramento. 

Fonte: Dados da Pesquisa 



61 
 

2.4.2 A produção de dados 

 

O curso de extensão aconteceu entre novembro e dezembro de 2015. Ao longo de sua 

realização, utilizamos os seguintes instrumentos e técnicas: 

- Diário de campo: ao longo de todo o curso de extensão, a pesquisadora registrou suas 

observações em um diário de campo. Dele, foi possível recuperar momentos importantes do 

curso, ou seja, aspectos relevantes que não foram oferecidos por outros instrumentos. Após o 

término de cada encontro, registrávamos, na medida do possível, nossas observações. 

Todavia, esse processo também apresentava suas limitações, como, por exemplo, a 

dependência de nossa “memorização” dos fatos (poderia haver perda de dados relevantes), 

bem como influências de nossas percepções subjetivas e nosso julgamento sobre o que era 

relevante registrar (LÜDKE; ANDRÉ, 2014); 

- Gravações em áudio e vídeo: além da observação propriamente dita, contamos com 

gravações em áudio e vídeo de vários momentos do curso. Todos os encontros foram 

gravados em áudio por meio de pen drives posicionados a cada grupo de quatro participantes. 

O uso desse instrumento possibilitou extrairmos a maior parte dos dados como diálogos, 

depoimentos etc. Já para as gravações em vídeo, procuramos privilegiar as situações nas quais 

os participantes vivenciavam tarefas matemáticas e as que apresentaram suas propostas. Tais 

técnicas, além de permitir complementar as informações registradas no diário de campo, 

proporcionaram uma rica fonte de imagens, diálogos etc., muito utilizados na produção dos 

dados; 

- Questionário (Apêndice D, p. 150): no primeiro encontro do curso, os participantes foram 

convidados a responder a um questionário. Composto por questões objetivas e discursivas, 

esse instrumento nos possibilitou obter informações sobre os participantes, de forma rápida. 

Concordamos com Gil (2008) que seu uso apresentava certas vantagens em comparação com 

outros instrumentos, a saber: a garantia de anonimato das respostas, flexibilidade quanto à 

disponibilidade em respondê-lo num horário mais conveniente, além da não exposição dos 

participantes à influência de nossas opiniões e aspecto pessoal. No entanto, estávamos cientes 

de algumas de suas limitações, como, por exemplo, o fato de não permitir aprofundar os 

argumentos expressos pelos participantes, não favorecendo o esclarecimento e a compreensão 

das informações obtidas. Além disso, entendemos, ainda como o autor, que não oferecia a 

garantia de que a maioria dos participantes o devolvesse totalmente preenchido. Além disso, 

compreendemos que poderia proporcionar resultados muito críticos no que tange à 

objetividade, pois os itens podem ter significado diferente para cada participante (GIL, 2008). 
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Contudo, para o propósito de levantar algumas informações gerais sobre os participantes, ele 

funcionou bem e nos permitiu ter acesso a informações que nos auxiliaram na elaboração dos 

encontros seguintes; 

- Registros produzidos pelos participantes: ao final de cada encontro do curso, os participantes 

eram convidados a registrar suas percepções e reflexões, bem como suas sugestões para o 

aprimoramento das atividades. Esse instrumento nos forneceu reflexões, sugestões e 

percepções dos participantes acerca das tarefas propostas, da dinâmica do curso e, 

principalmente, acerca de percepções em relação à inclusão. 

A partir desse conjunto de instrumentos e técnicas foi possível extrair diálogos, 

impressões pessoais, percepções, depoimentos, imagens, etc. que favoreceram a construção de 

um olhar acerca do processo vivido pelos participantes. 

 

2.4.3 A análise dos dados  

 

A análise dos dados demandou tempo, dedicação e diversas leituras do material 

coletado. Desde o início do curso de extensão, estávamos cientes de que o processo de análise 

ocorreria simultaneamente à coleta de dados, já que concordamos com Tesh (1990), citado 

por Gil (2008, p. 176), que ela não é “a última fase do processo de pesquisa, ela é cíclica e 

concomitante à coleta de dados”. Tais etapas se interseccionam a todo o momento de coleta 

(GIL, 2008).  

Além disso, entendemos, ainda como o autor, que esse processo de análise é 

sistemático e compreensivo, entretanto, não rígido. Dessa maneira, buscávamos redirecionar 

nossas ações em consonância com as ações e depoimentos dos participantes com vistas a 

melhor conhecer nosso objeto de estudo e já nos prepararmos para a análise posterior à coleta. 

A todo o momento do curso, nos mantínhamos atentas ao emergir de novas possibilidades 

para a organização posterior dos nossos dados.  

Ainda ancoradas e em consonância com as ideias do autor, compreendíamos que 

acompanhar os dados significava constantemente refletir e registrar nossas primeiras 

impressões, por meio de “notas de análise” que, posteriormente, viriam a se tornar os 

primeiros agrupamentos para os dados e orientariam o processo. Ou seja, o processo de coleta 

de dados demandava-nos atenção, reflexão e constante questionamento, uma vez que a análise 

já ocorria.  

Posteriormente ao período de coleta, procurando garantir maior confiabilidade às 

informações obtidas, procuramos triangular os dados para garantir um maior rigor 
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metodológico. Compreendemos esse processo como uma comparação de dados provenientes 

de variadas fontes, com vistas a ampliar e confirmar (ou não) nossa visão. Dessa maneira, 

entendemos, como Ferreira (1998, p. 60), que “utilizando e comparando diferentes caminhos 

é possível identificar e analisar incoerências, contradições ou pontos comuns, alcançando uma 

visão mais ampla do objeto de estudo”.  Isso porque:  

[...] o valor da triangulação não está em ser uma solução tecnológica para uma coleta 

de dados e problemas de análises, e sim, em ser uma técnica que proporciona mais e 

melhores evidências com as quais os pesquisadores podem construir posições 

significativas sobre o mundo social (MATHISON, 1988 apud FERREIRA, 1998, p. 

60). 

 

  Consideramos, então, que esse processo auxilia, assim, a interpretação de dados na 

medida em que possibilita “enxergar” o fenômeno por variados ângulos, atribuindo a eles 

maior credibilidade (LINCOLN; GUBA, 1985 apud BARBOSA, 1991).  

Na primeira etapa, transcrevemos as gravações em áudio e organizamos os registros 

produzidos pelos participantes do curso. Em seguida, organizamos os dados produzidos e 

realizamos diversas leituras do material. Concordamos com Michelat (1980, apud LÜDKE; 

ANDRÉ, 2014, p. 57) que, “lendo e relendo o material até chegarmos a uma „impregnação‟ 

do seu conteúdo”, teríamos uma visão privilegiada e mais ampla. Essa etapa, embora 

exaustiva, permitiu que nos aproximássemos dos dados e construíssemos uma visão mais 

densa das situações ocorridas. Retomamos as informações obtidas, procurando, para cada 

encontro, observar e reconstruir o processo vivido por cada grupo de participantes.  

Na etapa posterior, passamos à elaboração da análise dos processos vividos por 

Clarice, professora que ensina Matemática no Ensino Básico, e pelo grupo de futuros 

professores de Matemática. Devido ao pouco tempo de realização de um mestrado, optamos 

por esse recorte para a análise. Assim, priorizamos os participantes com ou em formação na 

área da Matemática. Dos quatro futuros professores de Matemática, três cursaram uma 

disciplina, durante a licenciatura, relativa à inclusão. Os quatro também se mostraram 

dispostos e envolvidos com as propostas do curso de extensão em todos os encontros. Já 

Clarice, única professora de Matemática com experiência na Educação Básica, era mestre em 

Ensino de Ciências e Matemática, e atuava como docente do curso Normal com ênfase em 

Educação Infantil, em nível médio, na época do curso. Também atuava nessa época, como 

supervisora, em uma escola que tinha sala de recursos e vários alunos com deficiência 

matriculados. Além disso, a participante havia convidado suas alunas do curso Normal para 

realizar o curso de extensão e cinco delas haviam aceitado.  
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Para tanto, retomamos o material, já organizado, encontro por encontro, por grupo de 

participantes, utilizando, como subsídio, a literatura referente aos saberes docentes e à 

inclusão. Realizamos, assim, um novo processo de leitura de cada encontro, procurando, para 

cada momento do curso, observar suas contribuições, especificamente, os saberes para uma 

prática inclusiva mobilizados por eles e as situações que influenciaram esse processo. 

Após esse processo de novas leituras do material, observamos que eram frequentes as 

situações de trabalho coletivo nas quais os participantes trocavam experiências e saberes, 

tanto pessoais quanto profissionais, ou seja, observamos que uns ensinavam e aprendiam com 

os outros. Assim, observamos aparecer uma construção de saberes pedagógicos, numa 

perspectiva inclusiva. Tal observação surgiu da dinâmica do curso, das diversas leituras, 

discussões, de nossas reflexões etc. Realizamos, assim, duas tentativas de análise, tendo como 

foco os saberes pedagógicos e o trabalho coletivo.  

Porém, após o exame de qualificação e com o auxílio da banca examinadora deste 

estudo, delineamos o caminho para essa análise sob três eixos: os saberes provenientes da 

socialização entre os pares, a reflexividade e a construção do saber ensinar Matemática para 

alunos com deficiência visual. Entendemos que esses eixos se adequam à nossa questão de 

investigação e nossos objetivos de pesquisa, pois foi nosso propósito, com o curso, promover 

um repensar/problematizar as práticas, refletindo sobre elas e sobre o papel do professor nesse 

processo, bem como oferecer situações em que os participantes tivessem a oportunidade de 

aprender, ampliar, partilhar e construir saberes. Ou seja, construir novos caminhos para 

ensinar Matemática numa classe inclusiva. Tal processo, a nosso ver, demandaria a 

construção de saberes pessoais e profissionais mais condizentes com o modelo inclusivo. 

Dessa maneira, buscamos analisar, no interior de cada eixo, como o curso de extensão 

contribuiu (ou não) para a construção de saberes docentes relevantes para uma prática 

inclusiva.  

No primeiro eixo, a socialização, procuramos identificar saberes, concepções, 

percepções que foram favorecidos pelo trabalho coletivo. Interessava-nos identificar como 

esse processo contribuía para troca de experiências e saberes entre os participantes. Já no 

segundo eixo, a reflexividade, procuramos identificar aspectos que favoreciam a reflexão 

sobre a própria prática com vistas a melhor adequá-las para o ensino numa perspectiva 

inclusiva. Para tanto, buscamos subsídios em Nóvoa (1992; 2009), Perrenoud (1999), dentre 

outros. Dessa maneira, buscamos crenças, opiniões, percepções, conhecimentos, 

comportamentos, enfim, algo que sinalizasse algum processo de transformação em suas 

concepções, tanto no que tange ao ensino para todos os alunos, no âmbito da inclusão, quanto 
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à construção de concepções mais favoráveis à aprendizagem desses alunos e à compreensão 

do papel do professor nesse processo. Por fim, no terceiro eixo, o saber ensinar Matemática 

para alunos com deficiência visual, buscamos os saberes pedagógicos 

construídos/mobilizados (ou não) e socializados ao longo do curso. Nesses termos, 

vislumbramos, com atenção e cuidado, situações e diálogos nos quais os dados sugeriam 

haver indícios de aprendizado profissional. Procuramos identificar suas concepções de ensino 

de Matemática, numa perspectiva inclusiva, ou seja, como pensavam acerca do ensino em 

classes com alunos videntes e com alunos com deficiência visual, como desenvolveriam sua 

aula nesse ambiente, como improvisariam etc. 

A partir disso, procuramos dialogar com a literatura, buscando aprofundar nossa visão 

e compreensão de aspectos do curso que favoreciam a construção de práticas mais inclusivas. 

Em nossa concepção, todo esse movimento possibilitou, em alguma medida, contribuir para a 

formação de professores que ensinam Matemática numa dimensão inclusiva. Assim, no 

próximo capítulo, apresentamos a descrição dos encontros do curso de extensão. Procuramos, 

na medida do possível, apresentar todo o processo vivido pelo grupo de participantes, 

trazendo diálogos, depoimentos e suas reflexões. 

Organizarmos os dados conforme a descrição detalhada de cada encontro do curso de 

extensão. Procuramos reunir informações advindas de distintas fontes (diário de campo, 

gravações, registros produzidos pelos participantes etc.) de modo a permitir um olhar mais 

profundo para o curso e facilitar a triangulação dos dados.  

Apresentamos, a seguir, o processo vivido ao longo do curso e, em seguida, no 

capítulo 4, nossa análise dos dados.  
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3 O PROCESSO VIVIDO AO LONGO DO CURSO DE EXTENSÃO 

 

 

 Apresentamos, aqui, uma breve descrição dos encontros do curso de extensão, nos 

quais tarefas, reflexões ou vivências se relacionavam ao ensino de Matemática para alunos 

com deficiência visual. Nosso intuito foi permitir que o leitor compreendesse o processo 

vivido pelos participantes do curso. 

 

3.1 O curso de extensão 

 

Os encontros do curso, ao todo, aconteceram em cinco sábados, de 8:30 às 11:30 

horas. Em quatro deles, aconteceram vivências relacionadas ao ensino de Matemática para 

alunos com deficiência visual. 

 Apresentaremos o primeiro encontro mais detalhadamente, para familiarizar o leitor 

com a dinâmica proposta e das interações resultantes e, em seguida, comentaremos, de modo 

mais sucinto, os demais encontros.  

 

3.1.1 Primeiro encontro – Dia 14/11/2015 

 

Nosso propósito, nesse encontro, era apresentar a proposta do curso e promover 

algumas vivências nas quais os participantes começassem a se sensibilizar em relação ao 

processo vivido por alunos com deficiência visual e surdos ao aprender Matemática.  

Preparamos o local de realização do curso, uma sala em uma escola estadual de Ouro 

Preto, com o auxílio dos alunos do curso de licenciatura em Matemática de uma universidade 

pública federal que tanto participariam do curso como nos auxiliariam como monitores.  

A sala onde iria acontecer o curso era espaçosa e permitiu a organização de sete 

grupos de cinco pessoas. Esperávamos a presença de 35 participantes, mas, nesse dia, 

compareceram dezessete pessoas.  

 Como sabíamos que contaríamos com o auxílio dos licenciandos na organização do 

espaço, tomamos o cuidado de levar os materiais que seriam utilizados no encontro em sacos 

plásticos pretos. Pensamos nisso como uma forma de proporcionar a eles, quando estivessem 

com os olhos vendados durante as oficinas, as mesmas possíveis sensações que os outros 

participantes.  
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Preparada a sala em que aconteceria o curso, arrumamos o local em que serviríamos 

um café que levamos para os participantes. Procuramos promover um ambiente acolhedor que 

favorecesse a interação com eles e entre eles. Recebemos os professores, os funcionários da 

Superintendência de Ensino, as monitoras, intérpretes e as alunas do curso de Magistério, com 

um abraço e os conduzimos à sala onde seria servido o café. Durante esse momento, 

aproveitamos para conversar e conhecer um pouco de cada um. Aproveitamos também para 

conversar informalmente sobre inclusão escolar com eles. Tal dinâmica aconteceu em todos 

os encontros. 

Em seguida, nos dirigimos à sala na qual aconteceria o curso. Nos apresentamos, os 

informamos sobre a proposta do curso e pedimos que se apresentassem. Mencionamos ainda 

que duas pesquisas seriam construídas a partir desse curso, desde que eles concordassem. 

Explicamos que construiríamos as tarefas com eles e para eles, que contávamos com 

uma participação ativa e que o espaço criado seria de aprendizagem coletiva, uma vez que 

estávamos apenas iniciando nossa trajetória profissional e de pesquisa. No último encontro, 

seriam eles que apresentariam propostas ou tarefas voltadas para o ensino de Matemática para 

alunos com deficiência visual ou surdos
16

. Essa atividade poderia ser realizada 

individualmente, em duplas, trios ou pequenos grupos.  

Informamos que registraríamos os encontros em áudio, vídeo ou registro produzido 

por eles mesmo e distribuímos os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

A, p. 144), solicitando que, aqueles que concordassem, assinassem e nos devolvessem.  

Em seguida, distribuímos blocos de notas e vendas de EVA. Pedimos que as 

colocassem e que observassem com atenção as experiências que vivenciariam a partir daquele 

momento. Percebemos que os participantes estavam atentos devido ao silêncio estabelecido. 

Avisamos a todos que colocaríamos alguns materiais sobre suas mesas, sem 

mencionarmos do que se tratava. Esses materiais eram quebra-cabeças de madeira compostos 

por peças grandes que se encaixavam aos pares, formando figuras.  

Nosso objetivo com essa atividade era proporcionar um primeiro contato dos 

participantes com a realidade dos alunos com deficiência visual, de modo que tentassem “se 

colocar no lugar do outro”, tanto no sentido de experimentar a situação, quanto de, 

gradativamente, perceber suas possibilidades. Esperávamos mobilizá-los para além da pena e 

da sensação de impotência (“como ensinar Matemática a quem não enxerga?”), de modo que 

                                                           
16

 Como mencionado anteriormente, o curso envolveu discussões, reflexões e vivências de atividades 

relacionadas tanto ao ensino de Matemática para alunos com deficiência visual, quanto para surdos. Na presente 

pesquisa, nosso foco está no primeiro caso. 
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se descobrissem capazes de usar os outros sentidos para apreender as situações e aprender a 

lidar com as tarefas propostas. A nosso ver, essa vivência poderia contribuir para o 

desenvolvimento profissional dos professores e dos futuros professores envolvidos. Outra 

expectativa se relacionava à interação no grupo. Eles se apoiariam? Realizariam as tarefas 

individualmente, mesmo sabendo que estavam sentados em grupos? 

 

Figura 1: Participantes se familiarizando com o quebra-cabeças 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Aguardamos que os participantes se familiarizassem com o material
17

 e observamos as 

estratégias que utilizavam para identificá-lo. Perguntamos, então, o que estavam manipulando 

e o que sentiam na medida em que tocavam as peças. Nesse momento, esperávamos que as 

relacionassem a conceitos de Geometria. 

Alguns mencionaram a rigidez do objeto, o tipo de material e que seria de madeira. 

Acompanhamos, então, a discussão do grupo formado por Daniela, Vilma e Selma a respeito 

das características do material:  

Vilma: Rigidez. 

Selma: Liso. Não, uma parte é lisa, a outra é um pouco áspera. O que eu estou com 

ela aqui é um triângulo. 

Daniela: É de madeira 

Selma: Tem vários formatos. 

                                                           
17

 Percebemos que alguns participantes não tinham fácil acesso ao material e que isso talvez se devesse ao 

número de pessoas do grupo. Teria sido melhor, para um primeiro encontro, propor grupos menores. 
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Daniela: É um quebra-cabeças que tem vários formatos. É uma coisa que vai 

encaixar. Gente, ai que nervoso. [...] Tá me dando um desespero já. 

Selma: É muito ruim. 

Daniela: Eu tô ficando agoniada já. 

Selma: Eu consegui de novo. Essa aqui eu consegui, essa não tenho certeza. Não, 

acho que não, tem um espaçozinho aqui. 

Daniela: Estamos ficando desesperadas já [refere-se à sensação de não enxergar]. 

 

Observamos que somente Selma mencionou o nome da figura geométrica 

representada. Acreditamos que isso se deva ao fato de ela ser professora de Matemática, 

atuando em sala de aula há mais de cinco anos. No entanto, Daniela logo percebeu se tratar de 

peças que se encaixariam, apesar do desconforto que notamos que sentia ao não enxergar. 

Já o grupo formado por Telma
18

, Marina, Liana, Renata e Helena, rapidamente 

associou as peças às formas geométricas. No entanto, um aspecto importante foi a interação e 

a cooperação manifestada pelas participantes: 

Telma: Algumas são figuras geométricas. 

Renata: Essa aqui é um ângulo? É um triângulo, não é? 

Telma: A minha deu um quadrado. 

Marina: Ai, meu Deus, que trem horrível, viu? Agora que eu tô vendo, o trem não é 

bom não, viu? 

Telma: Tem alguma peça sobrando aí, meninas? 

Marina: Então, tem uma peça sobrando aqui, ó. [...] Deu não [referindo-se ao fato de 

não ter conseguido encaixar suas peças]. 

Liana: Deu não, Marina? Dá sua mão, sente aqui. Aqui, essa aqui ó. Dá sua mão 

aqui, sente ela aqui. 

Telma: Tem um triângulo sobrando aqui. 

Liana: Eu fiz um círculo e um quadrado. 

Helena: O meu é um quadrado. 

Telma: O meu parece que é um quadrado, um retângulo a outra um triângulo. 

  

Percebemos que as participantes – alunas do Magistério, sem experiência em sala de 

aula ou funcionárias da SRE – não tiveram dificuldades em identificar os formatos das peças. 

Nenhuma delas tinha formação em Matemática. 

O grupo composto pelos alunos de licenciatura em Matemática também não encontrou 

dificuldade em relacionar as peças às figuras geométricas. Porém, também nesse grupo, 

percebemos um desconforto presente com o fato de não enxergar.  

Thiago: Eu acho que são duas, né? Porque aqui forma um retângulo, aqui teve um 

retângulo certinho. 

Paula: Eu achei um “L”, um triângulo aqui. 

Thiago: Nossa, que sensação ruim, credo. 

Diana: Parece um “L” aqui, Paula. 

Paula: Aí, montei uma, gente. 

Thiago: Olha só essa aqui. 

Paula: Tem uma aqui tá, Thiago? Não, eram duas. 

 

                                                           
18

 Telma não participou da pesquisa, a participante somente frequentou o curso no primeiro dia. 
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Também nesse grupo pareceu-nos que os participantes não estavam preocupados 

somente em encaixar suas peças individualmente, mas em auxiliar os colegas na tarefa. 

Notamos, ainda, uma troca de experiências, no sentido do participante que conseguiu revelar 

sua estratégia para o restante: 

Paula: Conseguiu, Ronaldo? 

Ronaldo: Consegui. 

Paula: Como que você... O que você fez para conseguir? 

Ronaldo: Porque eu vi que uma era comprida e certinha aqui, ó, aí eu fiquei caçando 

alguma coisa, foi meio que na sorte. Eu achei ela bem certinha aqui, ó, eu imaginei 

que eu fosse achar alguma coisa que fosse mais ou menos igual. Eu tentei uma outra 

aqui, essa aqui eu imaginei que era um polígono, né? Aqui formava um polígono; aí 

eu fiquei achando alguma coisa reta, como não tinha nada, né, eu achei essa.  

  

O participante procurou “sentir” com as mãos as características das peças. No entanto, 

assim como a maioria, desprezou a espessura das peças ao descrevê-las. 

Notamos que Ronaldo sentia-se desconfortável ao não enxergar. O participante 

mencionou a sensação de não enxergar para o grupo: Nossa mãe! É muito ruim! (1º encontro, 

14/11/2015). 

Entretanto, nem todos os grupos encaixaram as peças facilmente. Léa, Fernanda, 

Simone e Júlia, estudantes de Magistério em nível médio, assim se expressaram: 

Léa: Cadê, gente? (referindo-se às peças que não alcançava) 

Fernanda: Gente do céu, que nervoso. 

Simone
19

: Ai, gente, eu não consigo montar, não. 

Fernanda: É uma sensação horrível, né? Nossa, imagina andar assim, eu tinha 

tomado um tombo já. 

Júlia: Mas a audição fica mais apurada, né? 

Fernanda: A audição, né? Mas mesmo assim, uai. Mesmo assim. E pra atravessar a 

rua, Júlia? 

 

Apesar da dificuldade no que tange à atividade, elas criaram uma estratégia. Simone 

mencionou ao grupo: “Pega uma peça de referência” (Notas de campo, 14/12/2015). 

Conforme foram se adaptando à atividade, elas também reconheceram os formatos das peças: 

Júlia: O meu formou um círculo. 

Fernanda: O meu parece, ele tem três pontas, parece que é um triângulo. 

Simone: O meu também. 

Bia: O meu parece que é um retângulo. 

Fernanda: Deixa eu ver o seu, Janaína. [...] O de Júlia é uma bola. 

Júlia: É, é um círculo.  

  

Observamos que Fernanda apresentou dificuldades em usar adequadamente a 

linguagem matemática – nomenclatura – mas Júlia pareceu-nos segura ao afirmar o nome de 

sua figura.  

                                                           
19

 Simone não participou da pesquisa, pois frequentou somente o primeiro encontro do curso. 
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Pedimos, então, aos participantes que retirassem as vendas e observassem o que 

haviam montado. Nesse instante, acompanhamos o diálogo entre Selma e Daniela a respeito 

das possíveis habilidades que as pessoas cegas ou com baixa visão desenvolvem ao utilizarem 

outros sentidos, como o tato: 

Daniela: É uma sensibilidade importante que... 

Selma: Que os cegos desenvolvem.  

 

Pedimos, então, que observassem o formato das peças sobre as mesas. Esse momento 

foi interessante pelas reações que tiveram ao constatarem a forma geométrica das peças, sem 

as vendas. Alguns viram rapidamente as peças que se encaixariam, mencionando que, sem 

venda, era mais fácil, parecendo atribuir grande valor ao sentido da visão: “Olha ele aqui. 

Cacei o „L‟ de tudo quanto é jeito” (Paula, Notas de campo, 14/11/2015).  

Nesse momento, observamos a conversa entre Júlia, Bia e Fernanda: 

Júlia: Olha que legal. 

Fernanda: Igual ao meu, olha. 

Marileny: Tem jeito de encaixar? 

Fernanda: Tem. 

Bia: A gente não tava conseguindo encaixar, não. 

Júlia: Era círculo mesmo. 

Fernanda: Viu, quando a gente tá vendo é melhor. 

Júlia: É outra coisa, né? 

Fernanda: Eu não tava conseguindo montar, por causa, como é que chama? É, esse 

aqui eu consegui fazer também, né? Esse aí eu pegava dois, três negocinhos e não 

encaixava. Esse aqui, ó. 

 

Notamos que Júlia, assim como muitos participantes, necessitou confirmar o que havia 

montado utilizando o sentido da visão. Pareceu-nos que atribuem grande valor a esse sentido, 

uma vez que ficaram inseguros quando interrompido. 

Perguntamos aos participantes se sentiram dificuldades. As reações foram imediatas. 

Muitos relataram que se sentiram inseguros e com uma sensação de desespero. Selma 

destacou: “Ansiedade. A gente fica ansiosa” (Notas de campo, 14/11/2015). Depoimentos 

revelando sensações de desespero surgiram: “Nossa! Fiquei agoniada, não conseguindo ver 

nada” (Notas de campo, 14/11/2015). Observamos, então, que a sensação de incômodo esteve 

presente durante a maior parte do tempo nessa atividade. 

Em seguida, solicitamos que os participantes novamente colocassem as vendas nos 

olhos. Colocamos, então, no centro das mesas de cada grupo, cinco embalagens variadas 

(caixas, embalagens de creme para cabelo etc.). Nosso propósito era observar se os 

participantes reconheceriam as formas geométricas presentes e se destacariam algumas de 



72 
 

suas características. Para isso, pedimos que cada um pegasse um objeto e mencionasse seu 

aspecto. 

                              

Figura 2: Participantes manipulando as embalagens 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observamos, presenciando as discussões nos grupos, que, a princípio, os participantes 

tentaram associar as embalagens à sua utilização no mercado. Acompanhamos o grupo 

formado pelos alunos da licenciatura em Matemática: 

Ronaldo: Parece uma caixinha. 

Paula: Parece uma embalagem de Pó Royal. Pó Royal que acho que é essa aqui, ó. 

Diana: A minha parece uma caixinha de remédio. 

Ronaldo: Pode ser de massa de tomate, não? 

Thiago: Essa aqui é uma embalagem aberta em cima e embaixo. 

 

Percebemos que essa atividade não deixou os participantes inseguros como a anterior, 

nem pareciam incomodados com o fato de estarem com os olhos vendados, visto que não 

presenciamos nenhum depoimento de desconforto. Pareciam mais preocupados em observar 

as características das embalagens e ouvir a dos colegas.  

O grupo formado pelas alunas do curso de Magistério, novamente apresentou algumas 

dificuldades na realização dessa tarefa. As participantes não associaram as embalagens às 

formas geométricas, mas à sua utilização no mercado: 

Bia: A minha é uma caixinha. 

Júlia: A minha embalagem é de Toddy. 

Fernanda: Como é que você sabe que é de Toddy? 
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Simone: Eu sei que a minha é uma caixa. É uma embalagem. 

Júlia: É uma embalagem. [...] A minha tem um furinho aqui ó. Aqui, tem um 

buraquinho aqui. 

Bia: Olha a minha. É coisinha de massa de tomate. 

  

Percebendo que os participantes não destacavam aspectos relacionados à Geometria, 

pedimos que tocassem nas embalagens e mencionassem todos os aspectos relativos à 

Geometria que conseguissem. Acompanhamos a discussão dos participantes da licenciatura 

em Matemática novamente: 

Paula: Como é que chama essa figura mesmo? Cilindro? 

Thiago: Essa daqui, essa que te passei? 

Paula: É, a sua também. 

Thiago: É, são. 

Ronaldo: A minha é fácil. 

Paula: Deixa eu ver a sua. 

Ronaldo: A minha é um paralelogramo. 

Paula: É um paralelogramo? 

Ronaldo: Não, é um cubo. É um cubo ou um paralelogramo? 

Paula: Paralelepípedo é sólido. 

  

Vários participantes se confundiram com a nomenclatura e com a distinção entre 

sólidos e superfícies de sólidos geométricos. No entanto, procuravam ressaltar suas 

características matemáticas. Novamente, percebemos que eles interagiam entre si durante todo 

o tempo, perguntando uns aos outros quando se sentiam inseguros com relação a aspectos 

matemáticos, sobre suas embalagens. 

Nesse contexto, acompanhamos o grupo constituído por Daniela, Vilma e Selma: 

Selma: Tem pro cabelo, tem pra pele [referindo-se à sua embalagem]. Ela tem a 

forma de um cilindro. É de plástico. E parece ser uma embalagem de creme, creme 

pra cabelo, creme pra pele. 

Daniela: A embalagem é de papel, parece embalagem de creme dental. 

[...] 

Daniela: Perguntei à minha colega aqui e ela acha que é um poliedro. 

 

Observamos que Daniela, intérprete de Libras, pedia auxílio à Selma, professora de 

Matemática, quanto às características da sua embalagem. Notamos que ela parecia insegura 

quanto à atribuição de características geométricas à sua embalagem. Pareceu-nos que sua 

insegurança teve relação com o fato de sua formação não ser no campo da Matemática e estar 

trabalhando ao lado de uma professora de Matemática. 

De modo geral, vários participantes confundiram conceitos, especialmente aqueles 

relacionados às diferenças entre sólidos geométricos e superfícies de sólidos. Promovemos, 

por isso, uma discussão sobre o tema amparada pelos objetos disponíveis.   

No momento seguinte, perguntamos aos participantes como mediriam os lados de suas 

embalagens. Nosso propósito com isso era verificar quais estratégias usariam, visto que não 
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tinham nenhum instrumento de medida em mãos. Percebemos que, prontamente, as mãos, 

especificamente os dedos, eram utilizados como padrão de medida. Porém, indagamos se seria 

essa a única maneira.  

Marileny: Se pedíssemos para vocês medirem uma das faces. Como fariam? 

Helena: Quatro dedos e cinco dedos. 

Selma: Eu falaria que são dois dedos de diâmetro. 

Marileny: Que recurso vocês utilizaram pra medir? 

Helena: Os dedos. 

Marileny: Poderia ser outra além dos dedos ou só assim mesmo? 

Helena: Com régua em Braile também dá. 

Selma: Com o polegar. 

 

Apesar de utilizarem, a princípio, os dedos para medir os lados, notamos que Helena 

destacou o uso de régua adaptada como instrumento de medida que pode ser adotado pelo 

público cego ou com baixa visão para realizar medidas. Porém, notamos que nem todos os 

participantes conseguiram montar uma estratégia para medir sem o uso da visão e sem 

ferramenta fornecida por nós.  

Júlia: Eu não sei fazer isso não. 

Bia: Eu falaria que não sei isso não. 

  

Retomamos a discussão acerca dos corpos redondos, já que alguns tinham em mãos 

embalagens no formato de cilindros e ainda pareciam confundir tais conceitos: 

Marileny: Um poliedro é a mesma coisa que um corpo redondo? Tem alguém com 

alguma embalagem que se assemelharia a um corpo redondo? 

Selma: Eu. 

Paula: O nosso é, não é? Corpo redondo. 

Marileny: Por que vocês estão falando que é um corpo redondo? 

Selma: Ele tem o formato de um cilindro. 
 

Não percebemos que os participantes tenham sentido dificuldade para diferenciar 

poliedros de corpos redondos. Mas, talvez por se tratar de um primeiro contato conosco e, 

para alguns, a primeira vez que participavam de dinâmicas envolvendo o fato de “não 

enxergar”, no geral, nas duas tarefas, notamos certa sensação de insegurança relativa aos 

conceitos matemáticos. Observamos que alguns participantes necessitavam confirmar suas 

respostas com os colegas. 

Perguntamos, então, como achavam que um aluno com deficiência visual se sentiria 

em numa escola regular: 

Helena: Eu acho que é desumano e o professor que faz é questão da inclusão, é 

questão de humanidade. Porque, se você não consegue ver o outro com uma 

necessidade que ele tem, porque todo mundo tem uma necessidade diferenciada. 

Renata: É específica. 

Helena: Mas é uma questão de humanidade. 

Júlia: Eles devem capacitar os professores pra trabalharem com esses alunos. 
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Fernanda: Também não procura, né? Não procura aprender mais. Acha que chegou 

ali, que pode parar. 

 

Helena parecia incomodada com a realidade desse processo. Para ela, é preciso aceitar 

o outro com suas diferenças e aprender com elas, já que as diferenças existem e cada ser 

humano tem suas características singulares. Logo, todos têm necessidades, não somente os 

alunos com deficiência visual. Isso, segundo ela, seria uma questão de cidadania e de respeito 

ao próximo.  

Júlia comentou a necessidade de “capacitação” dos professores para atuar em cenários 

de inclusão, como forma de combater tal situação: “Eles devem capacitar os professores pra 

trabalharem com esses alunos” (Júlia, 1º encontro, 14/11/2015). Pareceu-nos que Fernanda 

acredita numa falta de interesse do professor em se “preparar”: “Também não procura, né? 

Não procura aprender mais. Acha que chegou ali, que pode parar” (Fernanda, 1º encontro, 

14/11/2015). Cabe destacar que as duas últimas são alunas de Magistério sem experiência em 

sala de aula. Esse momento proporcionou o desenvolvimento de reflexões críticas, já que 

havia professores e futuros professores apontando para a falta de interesse, e outros 

defendendo a posição dos professores, destacando que falta uma difusão de conhecimentos e 

informação a respeito do processo inclusivo. 

Selma, professora de Matemática dos Anos Iniciais de uma escola pública estadual, 

que já havia recebido alunos surdos, destacou alguns aspectos mais relacionados à realidade 

da profissão docente: 

É questão também de conhecimento, né? Por isso que eu tô falando. Às vezes, é por 

falta de conhecimento. Às vezes, a gente tem vontade de ajudar, mas não tem 

conhecimento, não tem como... aí a gente fica mais é aflito do que... Ô gente, eu 

acho que a falta de conhecimento também prejudica também, porque todo professor 

tem vontade de ajudar o aluno. Mas, às vezes, o aluno vem pra gente, se você não 

tem como ajudar, às vezes, sem querer, a gente deixa ele de lado, mas não porque 

você quer (Selma, 1º encontro, 14/11/2015). 

Percebemos que ela parecia perturbada com a possibilidade da falta de efetividade da 

inclusão na prática diária escolar ser atribuída ao professor. Para Selma, os professores têm 

vontade de ajudar, de ensinar, mas lhes faltam o conhecimento e as ferramentas necessárias 

para isso.  

Helena, contudo, insistia que a situação era mais ampla: 

Helena: Mas quando a gente fala da questão humana, não é só o professor não. 

Dentro da própria casa, da própria família, é questão de desumanidade sim. 

Marina: Acha que é mudo, que é cego, e larga pra lá, né? 

Renata: O professor fala que não sei, como que eu vou lidar. 
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Vilma defendeu o diálogo professor-aluno como caminho para a superação de algumas 

dificuldades, porém destacou:  

Vilma: Mas perguntar também pro aluno: “O que eu posso fazer pra te ajudar?” Ele 

dá umas dicas também. 

Selma: Eu sei, eu sei. Mas eu tô falando agora porque tá sendo muito falado. E tem 

muito conteúdo. Você pode estudar, você pode procurar alguém que tá fazendo 

melhor do que a gente, mas a gente também não pode ficar falando assim, que a 

culpa é do professor, que o professor é desumano, que é maldade. 

Vilma: Eu acho que o professor é acomodado, eu penso dessa forma. Eu acho que 

ele aceita aquela situação de colocar o aluno com deficiência, aquele aluno ali na 

sala, mas ele é acomodado, porque ele também não procura nem ler sobre. Não 

interessa, prova disso, a Superintendência tá aí, foi aberto esse curso, e deu 

prioridade pro curso de Magistério, porque professor nenhum interessou. 

Selma: Professor nenhum não, porque sou professora. 

 

Vilma e Selma são professoras com mais de cinco anos de experiência. No entanto, no 

momento do curso, Vilma atuava como supervisora de ensino. Percebemos que, para ela, o 

professor não se interessa em aprender, não estuda, não pesquisa e nem se mobiliza quando é 

oferecida a ele uma oportunidade para trocar e adquirir experiências ou se “reciclar”. Citou, 

como exemplo, o fato do presente curso de extensão ter sido ofertado, primeiro, a professores 

de Matemática. Assim, devido a pouca procura, estendeu-se a outras áreas, como Magistério. 

Isso, segundo ela, se configurou pela falta de interesse dos professores. 

Para Selma, a “boa vontade do professor” pode fazer a diferença. Outro aspecto 

interessante levantado nesse momento da discussão foi a possibilidade de o professor se 

esquivar da responsabilidade para com o aluno com deficiência transferindo-a aos monitores: 

Muitas vezes o professor diz: “Pra que eu vou aprender isso? Tem o monitor”. Mas 

o monitor sozinho não dá conta. O aluno não é do monitor, é do professor. Então eu 

vejo um desinteresse muito grande do professor. Eles estão se acomodando diante 

do fato. Ah, eu não sou preparado. É um tal de falar que eu formei e não fui 

preparado pra  isso, tem a sala de recursos. Como se a sala de recursos fosse a 

salvação daquela situação. [...] É muito bonito falar, mas, na hora da prática, não 

funciona coisa nenhuma. [...] O curso teria que ser para professor. Mas olha quem tá 

aqui, estudantes de Matemática, as meninas do Magistério... Sônia, que é professora, 

você, intérpretes, cadê os professores? Eu sou supervisora, nem em sala entro. [...] 

Esse curso que foi oferecido. Foi. Pelo menos, está na escola que eu trabalho como 

supervisora. E eu falei, tanto com a monitora que acompanha uma surda, quanto 

com a professora, só a monitora que se interessou (Vilma, 1º encontro, 14/11/2015). 

 

Selma menciona que os formandos em Matemática saem da universidade sem o 

preparo adequado. Segundo ela, esses professores “recém-chegados”, ao entrarem em contato 

com as dificuldades da realidade da profissão, optam pela estratégia mais conhecida (ou mais 

experimentada por eles em suas trajetórias acadêmicas), a aula teórica expositiva:  

Aí eu falo pros meninos também, pros estudantes, né? Porque, muitas vezes, 

também, eu, que tenho muitos anos, a gente tá vendo, que, hoje em dia, tá saindo da 

graduação, e tá fazendo como antigamente. Só escrevendo no quadro. Porque hoje 

tem muitos recursos (Selma, 1º encontro, 14/11/2015).     
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Outro aspecto relevante para a discussão, apontado pelas participantes, foi uma 

possível “dependência” do professor do livro didático. Para eles, muitos docentes não 

conseguem dar aulas sem esse recurso: 

Já me deparei com situações em que o professor chega perto de mim e diz: “Ah, não 

tem livro”. Precisa de livro pra dar aula? (Vilma, 1º encontro, 14/11/2015) 

 

O professor não pode ficar acomodado, ele tem que ir além, tem que tomar iniciativa 

de ser diferente, trazer algo que vai despertar o interesse da criança e do aluno, 

porque se ficar só no livro, aquela coisa maçante, todo dia a mesma coisa, o aluno 

cansa. “Ah, eu não vou ficar indo na escola. Ler por ler, eu leio em casa” (Júlia, 1º 

encontro, 14/11/2015). 

 

 O grupo mencionou, ainda, o fato de as escolas não contarem com material suficiente 

para todos os alunos. Segundo Selma, seria importante que cada um pudesse utilizar seu 

material, mas, infelizmente, na realidade escolar, os alunos podem não ter essa possibilidade.  

Selma: Igual o material dourado, não tem pra cada aluno não. No meu caso, eu fiz 

pra cada aluno, daí eu introduzi multiplicação, porcentagem, com material dourado. 

Porque, na biblioteca, tem, mas não tem um pra cada um. 

Léa: Mas tem escola que tem individual. 

Júlia: Na escola da minha menina, eles pediram. 

Selma: Pediu pra comprar. 

Júlia: Pra gente comprar. Aí os pais compraram. Aí as crianças utilizavam no dia a 

dia, na escola. Até então, eu nem sabia que existia material dourado. Eu, 

particularmente, nem conhecia. Fui conhecer depois que pediram na escola. 

Fernanda: Material o quê? 

Júlia: Dourado. 

Fernanda: Isso é pra? 

Júlia: Pra aprender Matemática. Negócio de porcentagem, ele tem dezena, centena. 

Aí tem na dezena um negócio assim, dividido em dez. Tem as unidades, tem o 

quadradinho sozinho e tem a centena que é um quadradinho. 

Fernanda: Nunca vi isso. Como é que isso chama? 

Júlia: Material dourado. 

Fernanda: Material dourado, nunca vi, no meu tempo não utilizava isso. 
 

 Vilma voltou a defender a importância de o professor se atualizar e, mais uma vez, 

destacou a falta de interesse e comprometimento com a profissão de muitos profissionais. E 

complementou: 

E o aluno tá muito mais informado do que o professor, porque tem tecnologia, ele 

tem internet 24 horas por dia. Então ele [...] tá lendo, tá informando. É perigoso você 

falar alguma coisa e ele falar muito mais do que você, porque ele tá tendo acesso, e o 

professor não, por não ter tempo, por alegar que não tem tempo, ele não tem acesso, 

entendeu? (Vilma, 1º encontro, 14/11/2015). 

   

Selma apontou para o fato da falta de tempo e excesso de serviços para os professores. 

Isso, na perspectiva dela, prejudicaria o desempenho dos que estão começando a atuar no 

campo: 

Então quem tá chegando agora, as dificuldades são muitas, igual eu tô falando. Às 

vezes, você quer fazer, mas tem dificuldade de fazer. Hoje em dia, tem muito 
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material, mas se você não correr atrás, você não consegue. E se você correr atrás 

com o pouco tempo que você tem, você tem muito trabalho. E o que eu tô vendo, é 

que quem tá chegando agora, tá vendo que tá tendo muito trabalho e tá deixando pra 

lá, e fazendo de qualquer jeito (Selma, 1º encontro, 14/11/2015). 

 

 Para ela, existem muitos materiais acerca do tema inclusão. No entanto, as condições 

da profissão docente – baixos salários, salas lotadas etc. –, podem representar um desestímulo 

para o interesse dos mesmos em melhorar a qualidade do ensino que oferecem. Isso se 

relacionaria diretamente com a realidade do processo de inclusão, que representaria, então, 

um desafio à prática do professor que, por sua vez, desmotivado, poderia não se comprometer 

com esse processo. 

 Daniela mencionou, nesse momento, uma experiência vivida como intérprete de 

Libras nas classes de Selma: 

Eu achei interessante a fala da Selma, porque, ano passado, eu trabalhei com ela na 

sala e eu acho, assim, que, pra esses alunos, você ficar preso no livro, realmente é 

bem mais difícil. Igual, ela usa a criatividade na sala de aula, que ela trabalha 

Matemática e Ciências. E eu gostei muito da maneira dela trabalhar, e é bem mais 

fácil e proveitoso pro aluno. O aluno interage na sua aula, né, Selma? (Daniela, 1º 

encontro, 14/11/2015).  

  

 Observando que os alunos da licenciatura em Matemática se mantiveram em silêncio 

durante a discussão, perguntamos diretamente a eles o pensavam em relação a todo o exposto. 

Thiago se manifestou: 

Eu acho que, eu concordo com ela sobre a fala que professor é muito, a gente tem o 

conhecimento da gente, merece até porque o país só se desenvolve a base da 

Educação. Então, mesmo sabendo disso, a gente ganha tão pouco pra isso, é 

absurdo. E eu acho que, pelo menos, pra nós, é, a nossa turma agora, é, essa questão 

de estudar inclusão, fazer curso de Libras, ir atrás dessas coisas, tá muito mais fácil 

pra gente, porque a gente tem curso de Libras lá que, agora pelo menos, é 

obrigatória pra gente (Thiago, 1º encontro, 14/11/2015). 

 

Thiago mencionou ainda ter cursado outra disciplina relativa à inclusão, de caráter 

optativo, o que, a seu ver, contribuiu para familiarizá-lo com o tema. Na perspectiva do 

participante, a oferta de disciplinas sobre esse tema na formação inicial dos professores se faz 

presente, mas destaca a importância da pró-atividade dos sujeitos, uma vez que, segundo ele, 

as disciplinas são oferecidas, mas dependem da vontade dos alunos em cursá-las.  

Nesse momento, perguntamos a todos o que pensavam acerca das escolas 

especializadas e das escolas regulares. Onde acreditavam que alunos com deficiência visual 

deveriam estudar? Helena se posicionou favorável à inclusão escolar. Segundo ela, privar o 

aluno do convívio com os alunos videntes não traria benefícios para sua vida social, uma vez 

que somente conviveria com alunos em iguais condições. Ela mencionou também o fato das 
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APAES (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) não estarem mais autorizadas a 

receber aluno cego ou surdo: 

Escola tipo APAE não pode ter só menino surdo, ou ele é só surdo ou é só cego, não 

pode. Se tá tem que sair de lá. Ele tem que ter um comprometimento grave. Hoje 

não pode, isso é lei. Agora, assim, eu, pessoalmente, acho que se pega e o menino 

fica só lá, naquele mundinho só com seus pais, ele não conhece o mundo, o mundo 

de verdade. Ele só conhece o mundo dele, o que isso beneficia pra ele, pra 

autonomia dele? (Helena, 1º encontro, 14/11/2015). 

    

Para Vilma e Thiago, as limitações visuais ou auditivas desses sujeitos podem, ainda 

nos dias atuais, serem vistas como comprometimentos cognitivos, sendo confundidas, muitas 

vezes, com “patologia”. 

Após esse momento de reflexão, pedimos aos participantes que registrassem, nos 

blocos de notas que distribuímos no início do encontro, suas impressões acerca do dia. Além 

disso, propusemos que escolhessem conteúdos matemáticos que gostariam que fossem 

trabalhados durante o curso de extensão. O encontro foi encerrado com um agradecimento 

pela presença de todos. 

 

Reflexões sobre o encontro: 

 

Os depoimentos produzidos pelos participantes do curso – anônimos, em sua maioria – 

sugerem que apreciaram a dinâmica proposta.  

Nos levou a refletir quanto a responsabilidade de ter um aluno surdo ou cego na sala 

de aula e como valorizá-lo para que ele realmente seja participativo no ambiente 

escolar (Depoimento avaliação, 14/11/2015). 

 

No pouco tempo que tivemos, observamos que todos queremos aprender e ensinar e 

essa troca é muito importante quando tratamos do tema “inclusão” (Depoimento 

avaliação, 14/11/2015). 

 

O curso mudou toda a minha concepção de como trabalhar com alunos surdos e 

cegos. Realmente muito bom (Depoimento avaliação, 14/11/2015). 

 

Foi interessante vivenciar na prática as duas situações, se colocando no lugar do 

aluno. As discussões foram muito produtivas (Depoimento avaliação, 14/11/2015). 

 

Para despertar o sentimento e a atitude de nos colocarmos no lugar de quem precisa 

de uma atenção diferenciada, foi ótimo (Depoimento avaliação, 14/11/2015). 

 

No encontro de hoje eu achei que foi muito interessante, pois pude me colocar um 

pouco no lugar de quem tem a deficiência. Fiquei muito interessada em aprender 

mais sobre o assunto para poder ficar apta para ajudar (Depoimento avaliação, 

14/11/2015). 

 

Eu achei importante o encontro de hoje, as dinâmicas foram muito válidas. Podemos 

ver como os cegos e surdos se sentem de alguma maneira. Eu, particularmente, 

quando fiquei com os meus olhos vendados, fiquei angustiada, insegura, por não 

conseguir ver (Depoimento avaliação, 14/11/2015). 
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 Observamos também que o momento de reflexão sensibilizou alguns participantes. A 

troca de experiências proporcionada por ele foi um aspecto importante a ser destacado. A 

angústia das dificuldades encontradas na realidade escolar e a possibilidade de compartilhar 

essas experiências e buscar uma solução coletiva foram relevantes para o nosso crescimento 

enquanto seres humanos, profissionais e formadoras de professores e pesquisadoras.  

 Notamos que alguns participantes valorizaram o desenvolvimento das tarefas “sem o 

uso do sentido da visão”. Nesse sentido, pareceram envolvidos com as propostas, uma vez 

que sugeriram a presença de mais atividades práticas do que de teoria: 

Mais atividades que nos coloquem no lugar deles; continuar deste modo: menos 

teoria e mais prática (Depoimento avaliação, 14/11/2015). 

 

Acho interessante seguir na mesma linha, com ênfase nas práticas (Depoimento 

avaliação, 14/11/2015). 

 

 

3.1.2 Segundo encontro – Dia 21/11/2015  

 

 Nesse encontro, nosso objetivo era explorar atividades
20

 matemáticas que pudessem 

ser desenvolvidas em classes regulares com alunos com deficiência visual e videntes. 

Propusemos aos participantes vivenciá-las novamente sem o uso do sentido da visão para, em 

seguida, discutir seu potencial e limitações. Organizamos quatro momentos: uma atividade em 

que exploraríamos sólidos geométricos de madeira; o uso de um transferidor adaptado para 

um trabalho com ângulos; a construção de sólidos geométricos com massa de modelar; e, por 

fim, trabalharíamos com rudimentos de escrita em Braile. 

Na primeira tarefa, retomamos a discussão do encontro anterior acerca das diferenças 

entre sólidos geométricos e superfície de sólidos. 

Num segundo momento, exploramos o conceito de ângulo e como medi-los por meio 

de um transferidor adaptado. Pretendíamos familiarizar o grupo com o instrumento e discutir 

seu potencial. Além disso, gostaríamos de mostrar aos participantes algumas possibilidades de 

trabalho com materiais de baixo custo. 

Já na atividade seguinte, trabalhamos a construção de sólidos geométricos através de 

massa de modelar. 

Por fim, trabalhamos com reglete e punção, usados para escrita Braile. Para nós, o 

conhecimento dos rudimentos de Braile pode auxiliar o professor a escrever pequenos textos, 

orientações de provas, ou até mesmo para que possa ler o que os alunos, que conheçam e 

utilizem essa escrita, venham a produzir.  

                                                           
20

 Atividades adaptadas de Pereira (2012). 
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Ao longo de todo o encontro, promovemos reflexões acerca de recursos e materiais 

que possam favorecer o ensino dos conteúdos em questão, com destaque para o fato de que, 

na maioria dos casos, poderiam ser utilizados com toda a classe e não somente para alunos 

com deficiência visual.  

Embora não tenha sido possível aprofundar os conceitos, verificamos que a maioria 

esteve engajada nas atividades e, cada um à sua maneira, avançou em termos de compreensão 

dos conceitos estudados.  

 

3.1.3 Terceiro encontro – Dia 05/12/2015 

 

 Nesse encontro, trabalhamos o conceito de frações. A escolha do conteúdo se deu pela 

sugestão de Clarice expressa na avaliação do encontro anterior.  

Nosso objetivo era vivenciar tarefas envolvendo noções básicas acerca dos números 

racionais na forma fracionária que pudessem ser desenvolvidas em salas regulares com alunos 

cegos e videntes e analisar seu potencial. Mais uma vez, propusemos ao grupo que realizasse 

as tarefas de olhos vendados. Utilizamos materiais variados – discos de fração
21

, palitos de 

sorvete, folhas de papel – para promover situações que pudessem ser associadas ao discreto e 

ao contínuo. Propusemos tarefas que abordassem desde a identificação de frações à noção de 

equivalência.  

A maioria dos participantes manifestou dificuldades em lidar com o tema, porém, isso 

já era esperado, uma vez que, na literatura, alguns estudos realizados, como, por exemplo, 

Patrono (2011), evidenciavam claramente que o conceito de fração, geralmente, não é 

desenvolvido de modo a proporcionar uma construção adequada por parte dos alunos da 

Educação Básica. 

Também merece destaque nosso papel na mediação do processo, auxiliando, 

conduzindo, intermediando e indagando. Não apresentávamos respostas prontas, mas 

procurávamos orientá-los de forma que construíssem o conhecimento por eles próprios. 

Consideramos que a experiência foi exitosa, uma vez que possibilitou a interação entre eles. 

Essa interação foi um fator importante para o desenvolvimento das atividades. Percebemos 

que muitos ajudavam os outros, discutindo e refletindo, de forma conjunta. Consideramos isso 

fundamental, uma vez que nos pareceu que ninguém se sentiu excluído. Pareceu-nos que foi 

                                                           
21

 Discos de frações são ferramentas que auxiliam na visualização da representação gráfica de uma fração. São 

discos – de borracha ou de madeira, por exemplo – que possuem, cada um, descriminado sua fração 

correspondente. Disponível em: http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/cursos/licenciaturas/Ofertados-neste-

Campus/matematica/laboratorios/material-didatico/discos-de-fracoes. 
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criado um ambiente de solidariedade, de trocas e de aprendizado. Acreditamos que, ao 

vivenciar ambientes desse tipo, o professor pode ser levado a refletir sobre sua prática e a 

criar esses mesmos ambientes em suas salas de aula. 

Em síntese, embora os participantes, em geral, tenham considerado uma ou algumas 

das tarefas difíceis, cada um, em seu ritmo, avançou de modo satisfatório. A nosso ver, as 

atividades contribuíram em alguma medida para a mobilização de saberes relacionados aos 

números racionais, seu ensino e aprendizagem por parte de todos os participantes. Isso ficou 

evidente não apenas pelas observações realizadas ao longo do encontro, mas, principalmente, 

nas reflexões registradas na avaliação do dia. 

Os depoimentos produzidos revelam que alguns participantes acreditam que o papel 

do professor é variado
22

 e que este deve recorrer a recursos que facilitem o aprendizado de 

todos os seus alunos, utilizando as mesmas ferramentas de ensino.  

 

3.1.4. Quarto encontro – Dia 12/12/2015 

 

Nesse encontro, último do curso, apresentamos um vídeo gravado por nós com o 

depoimento de Míriam, pessoa com deficiência visual, aluna do 8º período do curso de 

licenciatura em História de uma universidade pública federal acerca de suas vivências 

escolares (Apêndice C, p. 150).  

Perguntamos aos participantes o que destacariam no depoimento assistido.  

Renata mencionou a relevância de o professor conhecer seu aluno: 

“Independentemente se o aluno tem alguma necessidade ou não, eu acho que é fundamental 

isso dentro da sala de aula, tem que conhecer o aluno, tem que saber, né, o nível de 

desenvolvimento que ele está” (Renata, 4º encontro, 12/12/2015). Outros participantes 

concordaram com Renata. Para eles, isso poderia facilitar o processo de ensino e de 

aprendizagem de Matemática.  

Roberto destacou a relevância de o professor reconhecer o potencial desses alunos 

para aprender:  

Mas até tem uma questão aí também que o professor não sabe do que eles são 

capazes de fazer, porque, a partir do momento que ele estiver informado de que é 

possível fazer muito mais, então dá. A gente vê as Paraolimpíadas, por exemplo, 

cegos, deficientes físicos, de toda forma, e, nossa, o pessoal dá um show, né. E há 

soluções simples, né (Roberto, 4º encontro, 12/12/2015).  

 

                                                           
22

 Maiores detalhes sobre esse encontro serão apresentados no próximo capítulo. 
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Ele acreditava no potencial dos alunos com deficiência e na capacidade do professor 

para ensinar a esses alunos. Para ele, a confiança e a informação adequada possibilitariam ao 

professor oferecer um ensino efetivo.  

Outro aspecto destacado foi a possível exclusão dos alunos nas aulas de Educação 

Física nas escolas. No entanto, Helena revela a possibilidade de não se tratar somente do 

público com necessidades especiais:  

O que eu acho da Educação Física [...] é, não é falando mal do professor de 

Educação Física, tá, mas assim não acontece só como deficiente não. A maioria dos 

professores de Educação Física, eles focam nos jogos escolares. Quem não participa 

de jogos, fica excluído, independentemente de ter deficiência ou não. Você pode ir 

em qualquer escola, principalmente de Ensino Médio, tá lá, um tanto jogando e o 

resto todinho conversando, porque não há um entrosamento. [...] quando eu 

estudava, aluno de Educação Física, fazia exercício, você corria, você fazia 

abdominal, né, fazia várias coisas. [...] hoje não, hoje eles focam simplesmente nos 

jogos, e quem não joga, tá fora, tá excluído (Helena, 4º encontro, 12/12/2015).   

 

Ela não apenas deixa claro que percebe a exclusão no ambiente escolar, como parece 

acreditar que os professores de Educação Física não criam alternativas para envolver todos os 

alunos, o que levaria à exclusão dos que não “se encaixam” nas tarefas estabelecidas. Os 

demais participantes também pareceram reconhecer essa necessidade. 

Roberto chamou a atenção do grupo para o fato de a entrevistada mencionar o uso da 

ampliação de imagens como recurso pedagógico para o ensino a pessoas com baixa visão: “A 

questão da ampliação da imagem, quando ela diz, que aí a primeira impressão que a gente tem 

é que, ampliando a imagem, a pessoa de baixa visão, resolve, né? E ela deixa claro ali, que 

nem sempre” (Roberto, 4º encontro, 12/12/2015). Mais uma vez, os participantes ressaltam a 

importância de o professor conhecer o seu aluno.  

Sabe por que não resolve, Roberto? Porque o professor, ele não vai no aluno para 

perguntar se aquilo ali tá bom pra ele. Porque, se ele perguntasse pra ele, porque a 

ampliação pra ela não resolve, as imagens, mas pra outro menino com baixa visão, 

resolve. Então o professor não foi lá pra poder conhecer e resolver (Helena, 4º 

encontro, 12/12/2015).  

 

Roberto mencionou ainda o uso do áudio-descrição como recurso didático: “Outra 

coisa, áudio-descrição das imagens, porque se tiver áudio-descrição das imagens, fica mais 

fácil” (Roberto, 4º encontro, 12/12/2015). 

Clarice mencionou a autonomia do professor e a importância da autoconfiança e da fé 

no próprio potencial para ensinar a esses alunos. Para ela, muitas vezes, o professor não 

acredita em sua própria capacidade, optando por se apresentar como não preparado. 

Roberto destacou a parte da entrevista em que a entrevistada afirma não gostar de 

Matemática. Ele destacou que, talvez, se o professor tivesse utilizado outros métodos para 
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atingir o conhecimento do aluno, procurando minimizar suas dificuldades com o conteúdo, 

poderia ter sido diferente.  

Mas ela deixou claro, né, que, talvez, se o professor tivesse utilizado materiais táteis 

e que permitissem a ela perceber os gráficos, as formas, aquelas coisas, talvez fosse 

possível aprender, né? Então ela se coloca na posição de quem é capaz de aprender, 

se ela gostava de alguns aspectos da Matemática que era mais fácil de aprender, ela 

passou a não gostar a partir do momento em que ela não conseguia ter acesso. 

Muitas vezes, o professor acha que o aluno não consegue, e para por ali, mas se ele 

desenvolvesse uns métodos, talvez o aluno conseguisse (Roberto, 4º encontro, 

12/12/2015). 

 

O participante apontou ainda para a necessidade de uso de recursos pedagógicos 

variados, uma vez que acredita que o uso desses recursos poderia influenciar o aprendizado 

desses alunos. Segundo ele, os alunos com deficiência são capazes de aprender e, no caso da 

entrevistada, ter passado a não gostar de Matemática a partir do instante em que pode ter sido 

negado a ela esse acesso, caso o professor se valesse desses recursos, poderia ter permitido a 

ela a chance de se apropriar desse conhecimento.  

Roberto mencionou que, antes, acreditava que o acesso às pessoas com deficiência se 

relacionava somente ao acesso físico, não abrangeria o conhecimento: 

Tem um conceito de acessibilidade e, no início, eu pensava que acessibilidade era só 

fazer uma rampa pro cadeirante entrar, colocar um guarda-mão pro deficiente físico 

segurar pra subir, né? E, mas ele se amplia, ele tem também, o acesso ao 

conhecimento, facilitar, dá meios para que o aluno tenha acesso ao saber, e aí o 

conceito se amplia. Não é só físico, estrutura da escola, mas é também do 

pedagógico, né? (Roberto, 4º encontro, 12/12/2015).  

 

O uso do cálculo mental e seu registro em papel pelas pessoas com baixa visão foi 

outro aspecto levantado durante as discussões. Helena destacou que existem professores que 

não aceitam respostas advindas de cálculo mental sem que o aluno o registre e, no caso dos 

alunos com baixa visão, segundo ela, isso se torna complicado: 

Tem outra coisa que faz o aluno não gostar de Matemática, porque tem muitos 

professores que acreditam piamente que, quando você responde uma questão de 

Matemática, você tem que colocar no papel todo o desenvolvimento. Aí, o aluno não 

consegue, ele faz de cabeça, é uma coisa que ele tem, aí coloca ele pra fazer, 

conheço um aluno com baixa visão que gastava a folha inteira, vou falar assim uma 

palavra pra vocês entenderem, de “garranchos”, que ele não consegue escrever, ele 

escreve no computador, perfeitamente. Então ele escreve, porque a letra tem que ser 

muito grande, mesmo usando o caderno de pauta ampliada. E, na hora de fazer 

conta, piorou, porque você arma aqui, você puxa pra cá, puxa pra lá. E aquilo virava 

um garrancho só. Mas só porque o professor fazia questão, ele tinha que armar 

aquela conta inteira. E aquilo ali pra ele era horrível. Porque ele não precisava 

daquilo, tinha um questionamento precisava de uma resposta: “Por que eu tenho que 

colocar no papel?” (Helena, 4º encontro, 12/12/2015). 

 

 Roberto também se mostrou incomodado e apontou para a escola como uma possível 

promotora de desigualdade e seletora de indivíduos mais capacitados e encaixados em suas 
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normas e métodos de ensino: “É, a escola foi forjada pra quem tem assim...” (Roberto, 4º 

encontro, 12/12/2015).  

 Passamos, então, para as apresentações das propostas dos participantes.  

Ronaldo iniciou. Ele apresentou um ábaco adaptado (construído em papelão, palitos de 

sorvete partidos ao meio e copos descartáveis de tamanho menor), um ábaco comum de 

madeira e um soroban. Começou contando a história de seu surgimento, algumas variações 

entre os usados em países diferentes, bem como o uso dos primeiros ábacos.  

 

Figura 3: Apresentação do ábaco 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em seguida, Ronaldo realizou algumas operações básicas para mostrar como utilizá-

lo. Para isso, distribuiu ábacos de madeira e dividiu os colegas em duplas.  

Depois, perguntou se todos sabiam usar o ábaco. Alguns mencionaram que não. 

Ronaldo disse, então, que faria as quatro operações básicas, começando pela adição. Sugeriu 

que representassem 84 + 120. Inicialmente, registrou a primeira parcela (84) com as peças do 

ábaco, explicando sobre a casa das unidades, das dezenas e das centenas. 
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Figura 4: Participante resolvendo operações básicas no ábaco 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Além da adição e subtração utilizando o ábaco, Ronaldo ensinou os colegas a realizar 

as operações de multiplicação e divisão: 

Ronaldo: Agora vamos fazer 134 x 3. Então, uma dica que é legal, você faz a 

multiplicação, a partir da maior unidade, tá? Então você tem 100 x 3, vira 300. Eu 

tenho 30 x 3, vira 90. Eu tenho 4 x 3, vira 12. Só que 12 eu sei que é uma dezena e 

duas unidades. Eu vou manter duas unidades, mas uma criança pode fazer 4 x 3 = 

12, então ele vai ter 4, 8, 12. Só que aí, como a gente falou antes, não precisa manter 

12 unidades na casa da unidade. Daí, eu tiro uma dezena e completo. Eu tenho 10 

dezenas, eu posso somar com o 70, tá? E na divisão, é o que acontece? Você tem 

que associar a multiplicação e a divisão com, um pouquinho, com a subtração. 

Então, eu tenho aqui 410 / 5. Você tem que associar com parcelas. Se você fizer a 

divisão, aí isso também é outra estratégia, tá? Você tem que ter uma parte separada 

ou um rascunho, ou até mesmo o próprio ábaco, pra um processo de contagem. Eu 

tenho 410 / 5, eu sei que uma centena é, isso você pode reduzir, fazer o aluno 

transformar essa dezena em 10 unidades e a centena, aí divide por 5. Cada que ele 

divide, ele acrescenta uma. Eu tenho 410, eu transformo o 10 em 10 unidades. 

Então, pra dividir por 5, no 10 aqui, eu vou ter 2, então eu já matei o 10. É uma 

centena dividido por 5, eu sei que é 20. Aí eu anoto que foram feitas 20 divisões. 

Aqui mais 20, 40, 60, 82. Você faz a divisão por partes e tira 5, tira 5, tira 5, e vai 

contando quantas vezes você tirou 5 do 410. Você tirou 32 vezes o 5. Você tá 

relacionando divisão com subtração. 

Roberto: Relacionando com unidade, dezena, centena. 

Ronaldo: Isso. Você tem 400, se você transforma isso tudo em unidades, você tem 

400 unidades, e essas unidades dividido por 5, você consegue retirar 80 vezes. 

 

Muitos participantes não tinham familiaridade com o ábaco e se mostraram curiosos e 

envolvidos com a apresentação.  
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No início de sua apresentação, Ronaldo distribuíra um material para a confecção de 

um ábaco adaptado (palitos de sorvete cortados ao meio, tiras de papelão, copinhos de 

plástico). Durante toda a apresentação, utilizou o ábaco de madeira. O participante já estava 

encerrando quando alguns participantes ficaram curiosos sobre o material distribuído e 

perguntaram a ele como seria usado. Ronaldo, então, explicou que havia planejado construir 

ábacos com os colegas, porém o tempo fora insuficiente.  

Cristina iniciou sua apresentação. Sua proposta era usar o Lego
23

 para trabalhar a 

noção de fração. Formada em Letras e intérprete de Libras, destacou que, devido ao encaixe 

das peças, pelo fato de cada peça ter o mesmo tamanho e pela possibilidade de ser um 

material que possibilitasse o uso do tato, acreditava que isso facilitaria a aprendizagem da 

noção de fração. Embora tivesse planejado a apresentação pensando nos alunos surdos, 

comentou que acreditava que as peças seriam úteis também para alunos com deficiência 

visual. 

Eu optei por ele, por ele ser concreto, né? Essa concretude vai me dar segurança de 

muitas coisas. Né? Ele consegue visualizar que 4 são 2 + 2. Eu consigo dividir ele, o 

quadrado, o inteiro, em metade, e essa metade mais essa metade dá um inteiro. 

Então eu consigo trabalhar com um aluno cego, surdo e com um aluno sem 

deficiência. [...] Então, isso também é uma Matemática aplicada de forma concreta. 

Então, pra mim, é um material que é possível trabalhar tanto com cego, com surdo, 

tanto com um aluno ouvinte também e que enxerga, né?(Cristina, 12/12/15).   

 

 

Figura 5: Participante apresenta o Lego como recurso didático 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

                                                           
23

 O Lego é a marca de um brinquedo formado de variadas peças que se encaixam formando figuras. 
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A próxima apresentação foi feita pelos funcionários da Superintendência de Ensino, 

que trouxeram um jogo da velha tátil, feito com peças recortadas em formato de círculos e 

retângulos, que colariam no tabuleiro por meio de velcro. As peças foram confeccionadas em 

EVA. O grupo destacou que seu propósito era trabalhar com formas geométricas e posições 

relativas de segmentos de reta (horizontais, verticais e diagonais). 

 

Figura 6: Participantes apresentam o jogo da velha como proposta didática 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 7: Tabuleiro do jogo da velha 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Roberto: Bom, nosso objetivo seria trabalhar algumas formas geométricas e as 

linhas. Como não temos conhecimentos matemáticos, alguns conceitos aqui vocês 

socorram, por favor. [risos] Pois é, utilizando o jogo da velha, ao final, a gente iria 

jogar, mas só tem um, então... [risos] Bom, é, os materiais, então seria em EVA, né?, 

velcro, eles colam, fixam e é possível manusear, né? Matemática tátil, então é mais 

fácil pra quem não vê. Bom, o que nós pensamos, dividir a turma em duplas, e essas 

duplas, cada uma receberia um jogo, é, um dos alunos, né, os dois fariam o 

reconhecimento, né? E tentaria identificar o que é. Então, inicialmente, ele teria que 

agrupar as figuras, né, os objetivos aqui que seriam trabalhados. Então, no caso, 

cinco quadrados e cinco círculos, retângulos, né? Então, ele identificaria, agruparia e 

aí viria a pergunta, né? Um teria que descrever um desses grupos, no caso aqui. E o 

outro, é, após a descrição, ele falaria que forma é essa, e o outro teria que identificar. 

Se ele já conhece a forma, ele daria o nome, né? Se ele não conhecesse, aí o 

professor vai dar o nome. E assim, é com o outro também. Aí reveza, então quem 

descrever o primeiro, agora vai identificar. E quem identificou, agora vai descrever 

essa segunda figura, que é o círculo, né? E iria trabalhando. No segundo momento, a 

gente trabalharia com a base. Então, a gente perguntaria quantas linhas existem na 

base, e aí ele teria que, através do tato, identificar o número de linhas que são quatro 

linhas mais quatro, oito, e a gente perguntaria quais as direções dessas linhas. A 

partir daí, identificar qual é a linha horizontal e qual é a linha vertical, né? Mas, da 

mesma maneira, ele identificaria e a pergunta seria: quais as direções dessas linhas? 

E, a partir daí, ele identificava. E, a partir da direção, qual é a vertical e qual é a 

horizontal. E um deles descreveria, a vertical, e o outro descreveria a horizontal. A 

partir daí, ele teria uma ideia. E, pra gente ter uma ideia, se o jogo está aqui, a 

vertical seria aquela que está indo pra nossa frente, né, nessa direção. E a horizontal 

para os lados. E, pelo tato, essa horizontal, né? 

Renata: Pra mim, é o contrário. 

Roberto: Ah, sim, sim, mas aí quando você tiver de frente pro colega, aí a linha que 

vai de frente pro colega, pra você, é a vertical. É, não trabalhamos o conceito de 

vertical pra cima, né, não trabalhamos isso, só no plano aqui. Então, a linha vertical, 

a linha horizontal, e depois a linha diagonal. Pra trabalhar a diagonal, como o 

objetivo é trabalhar com os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é, ele pode ser 

que algum ou outro já tenha esse conceito. Pode ser que não tenha. 

Renata: Só que o jogo também, né, porque o jogo da velha pode ganhar na vertical, 

na horizontal e na vertical, né? 

Roberto: Exatamente, porque já joga, né, as três podem se formar de várias formas. 

E o que a gente pediria, que ele identificasse os cantos superiores, por favor, né, e os 

dois cantos inferiores, né? Não sei se vai tá correta pra Matemática [risos], mas para 

a base aqui, né? São os cantos. E a partir daí, ele colocaria a ponta da régua, num 

dos cantos superiores, esquerda ou direita, pressupõe-se que ele terá idade, que já 

terá sido trabalhada ou vai ser trabalhada, não sei. Então ele colocaria aqui ou aqui, e 

a outra ponta no canto inferior oposto. Então ele trabalharia aí, ele teria a ideia de 

diagonal. 

Renata: Porque aqui na base não tem, né, a linha que a gente pensou em colocar a 

régua pra ele, né, sentir que seria a diagonal. E, enquanto uma dupla faz isso, o outro 

tentaria descrever, então que linha é essa. A partir de uma base, é que linha é essa? 

Ela não é, ela é igual às outras? Ela é diferente? Então que explicação você daria pra 

ela? Se ele não tiver nome pra identificá-la, depois o professor entra como conceito, 

né? Que é a diagonal. 

Roberto: [...] Aí identificando, trabalhando com a base, é, um dos alunos, né? Teria 

que, pelo tato, identificar a figura: que forma é essa, né, da base? E faria a descrição, 

e o outro tentaria identificar. Também dar o nome, né? Que é o quadrado. Depois, 

internamente, essa base é formada por quantas formas geométricas? E, em seguida, 

quais são as formas geométricas dentro da base? E ele teria, né, nove quadrados 

menores. [...] Aí, dentro das divisões da base, tem uma outra forma geométrica, que 

é a do velcro, né: que forma é essa? Aí, um dos alunos, revezando sempre, né, um 

vai fazer a descrição: “Ah, ela é assim, é assada e tal”, e o outro vai tentar dar o 

nome e a identificação também. As regras do jogo e o jogo, logo em seguida. 

Teríamos linhas, as formas, algumas formas e a diversão depois. 
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Percebemos certa insegurança do grupo em relação aos conceitos matemáticos. 

Acreditamos que isso tenha relação com o fato de sua formação não ser em Matemática. Em 

alguns momentos, utilizavam termos do senso comum, como ponta, linha etc. 

Renata ainda sugeriu que a confecção do material poderia ser realizada com os alunos: 

“E se os alunos fossem maiores ainda, a gente podia construir com eles o jogo também, né? 

Dependendo do [pausa], eles mesmos construiriam, estudariam e jogariam” (Renata, 4º 

encontro, 12/12/2015).  

Nesse momento, interessadas e envolvidas com as propostas apresentadas, Paula e 

Cristina demonstraram vontade de dar prosseguimento com o curso: 

Paula: Aqui, é, a ideia de construir um grupo no Facebook e colocar essas 

atividades, eu acho bacana, porque eu achei muitas atividades legais, mas eu não 

vou ter mais contato com nenhum de vocês pra ter as atividades. Então, assim, se 

construir um grupo no Facebook, o pessoal puder contribuir, eu vou achar muito 

bacana. 

Cristina: E a gente pode dar continuidade nas ideias, né? 

Paula: Sim. 

Cristina: É só o início, a gente pode continuar alimentando o grupo, né? 

 

Ao sugerir a criação de um grupo, elas manifestaram claramente a importância 

atribuída às experiências vivenciadas durante o curso e, especialmente, ao potencial do 

trabalho coletivo como fonte de desenvolvimento profissional. Além disso, percebemos que 

esse último dia, no qual os participantes apresentavam propostas, ou seja, participavam de 

maneira ativa, tocou-os mais. Observamos certo entusiasmo com o decorrer do dia, uma 

participante mencionou: “Agora que está ficando bom acaba” (Notas de campo, 12/12/2015).  

Outro aspecto a ser destacado foi o reconhecimento da relevância em formalizar o 

conteúdo após o momento do jogo. Acreditamos que, para eles, seria importante que o 

professor construísse junto com os alunos o conceito matemático de diagonal. Além disso, 

pareceu-nos que os participantes se preocuparam em permitir que o aluno descubra os 

conceitos por experimentação.  

Os participantes mencionaram que coletaram sugestões de colegas de trabalho, da 

Superintendência, para a confecção do material: 

Helena: Na verdade, nós fizemos o trabalho dentro da Superintendência, e cada um 

dava um palpite, tá? 

Clarice: Ah, mas ajuda. 

Helena: Então, um monte de palpite. A gente arrumou e então tá certinho, tudo bem? 

Depois a gente percebeu que não, que tem que sobrar uma pecinha, não, são cinco 

de cada. 

 

O fato de mencionarem coletar diversas opiniões a respeito da confecção do material 

pode ser um indício de seu empenho em trazer uma proposta interessante.  
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A próxima proposta para o ensino de Matemática a alunos cegos foi apresentada por 

Diana, aluna do curso de licenciatura em Matemática. Ela levou réguas adaptadas 

confeccionadas em cartolina, com marcações feitas de lixas e E.V.A., além de figuras 

geométricas (triângulos, quadrados) recortadas em papel cartão. Mencionou que a marcação 

da régua deveria ser de dois em dois centímetros para facilitar a percepção pelo tato, uma vez 

que aumentaria o espaço entre elas. Comentou, ainda, sobre a origem da proposta, que foi 

numa disciplina que cursou relacionada à inclusão. Em seguida, distribuiu as figuras 

geométricas, explicando que a régua adaptada serviria para ser usada no cálculo de medidas, 

área etc. 

Figura 8: Participante apresenta régua adaptada 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 9: Régua adaptada e figuras geométricas planas levadas por Diana 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outro aspecto importante destacado por ela foi o fato de as figuras que trouxera para 

serem medidas com a régua apresentarem formatos diferentes, mas mesma área. Além disso, 

sua proposta valorizava a interação entre as pessoas. Sua atividade fora pensada para ser 

realizada em grupos, com alunos com deficiência visual e videntes. Ela mencionou que a ideia 

para a atividade veio de uma disciplina que cursou na universidade. O envolvimento durante a 

apresentação da proposta do grupo de Diana foi evidente. Houve uma importante discussão a 

respeito das possibilidades de confecção da régua adaptada e algumas participantes trocaram 

ideias sobre materiais que facilitariam sua confecção.  

Em seguida, Paula e Thiago realizaram sua apresentação. Alunos do curso de 

licenciatura em Matemática, os dois apresentaram um projeto que desenvolveram em uma 

escola pública da região de Ouro Preto. Levaram, para ilustrar a apresentação, superfícies 

geométricas confeccionados em acrílico: 

 

Figura 10: Participantes apresentando sua proposta com superfícies de sólidos 

geométricos de acrílico 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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   Figura 11: Participantes observando superfícies geométricas de acrílico 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O grupo informou que a proposta veio da mesma disciplina eletiva cursada em sua 

formação inicial, mencionada por outros colegas anteriormente.  

Ronaldo considerava fundamental que o professor procurasse mobilizar seu aluno para 

aprender. Para ele, esse projeto representou essa possibilidade. Defendeu a motivação como 

forma de o aluno se mobilizar por uma causa e, por meio dela, o professor poderia fazer com 

que atribuíssem sentido aos conhecimentos matemáticos.  

Encerramos as apresentações com palmas para todos. Cabe destacar que nem todos os 

participantes presentes apresentaram suas propostas. Na avaliação, os participantes puderam 

se expressar sobre o curso, sensações que tiveram ao preparar a tarefa a ser apresentada no 

dia, aspectos que consideraram importantes. Isso foi relevante para que pudéssemos nos 

orientar caso optássemos por realizar novamente o curso, futuramente: 

Fiquei atenta para que a aplicabilidade facilitasse o entendimento da inclusão e dos 

alunos não especiais. Meu objetivo foi que toda a sala entendesse a proposta de 

adaptação dos conceitos matemáticos [...]. Minha proposta de Lego atinge de forma 

concreta os conceitos matemáticos (Depoimento avaliação, 12/12/2015).   

 

Me senti motivada a procurar novas formas de aprendizagem para todos os alunos 

sem exceção. [...] é uma forma mais concreta de se trabalhar além de criativa, assim 

despertaria mais interesse dos alunos (Depoimento avaliação, 12/12/2015). 

 

Cauteloso, por ficar preocupado o tempo todo em fazer um projeto inclusivo [...]. 

São métodos didáticos e motivadores que ajudam no ensino e aprendizagem tanto de 

alunos com necessidades especiais, quanto em uma turma regular (Depoimento 

avaliação, 12/12/2015). 
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Percebemos que o depoimento da aluna com baixa visão impactou, de certa maneira, 

nossos participantes. Além disso, muitos relataram que a experiência foi satisfatória. Sobre as 

atividades propostas desenvolvidas durante o curso, destacaram: 

Achei mais difíceis, pois percebi que não ver (nem enxergar) me restringiu de agir, 

mas ampliou como pensar (Depoimento avaliação, 12/12/2015). 

 

Todas as atividades apresentadas nos mostraram que podemos trabalhar com todos 

os tipos de necessidades específicas (Depoimento avaliação, 12/12/2015). 

 

Muito interessantes, porque pude perceber que podemos trabalhar, utilizando 

materiais concretos (Depoimento avaliação, 12/12/2015). 
 

Em alguns depoimentos anteriores, um aspecto importante relatado foi o baixo custo 

dos materiais utilizados para confeccionar as ferramentas. Preocupamo-nos o tempo todo em 

utilizar materiais de fácil acesso, de modo que qualquer professor ou escola tivesse condições 

de adquiri-lo. Outro aspecto que merece destaque foi a percepção dos participantes a respeito 

do potencial de materiais manipulativos na aprendizagem de Matemática e do papel do 

professor em mediar o processo permitindo ao aluno construir conhecimento: “Percebi que a 

Matemática é muito mais fácil de aprender quando se usa materiais concretos, com descrição 

ou orientações bem organizadas e claras” (Depoimento avaliação, 12/12/2015).  

Um dos participantes considerou que as tarefas propostas eram familiares, porém 

haviam sofrido adaptações para serem utilizadas com alunos cegos: “De um modo geral, todas 

as atividades foram atividades que conhecemos. A diferença é a pequena adaptação que 

sofreram e, dessa forma, ficaram didáticas para os dois „tipos‟ de alunos” (Depoimento 

avaliação, 12/12/2015).  

Quando perguntamos, na avaliação final, como os participantes se sentiriam recebendo 

um aluno com deficiência visual em sua classe de Matemática recebemos as seguintes 

respostas: 

Assustado, num primeiro momento. Preocupado, logo em seguida, pensando em 

como iria tornar o conhecimento acessível a eles. [...] construir materiais táteis, usar 

a áudio descrição [...] (Depoimento avaliação, 12/12/2015). 

 

A princípio, um pouco inseguro, mas, como pude ver no curso, se usarmos as 

estratégias certas, podemos ensinar com sucesso qualquer tipo de aluno. Acredito 

que o importante é se “mover”, como foi dito no curso, ficar inerte aos obstáculos 

não resolve nada (Depoimento avaliação, 12/12/2015). 

 

Eu me sentiria apreensiva, pois é um desafio e tanto a ser cumprido. Eu iria pensar 

em várias atividades para começar a interação desses tanto comigo, quanto com os 

colegas de classe (Depoimento avaliação, 12/12/2015). 
 

Quando questionados acerca do que pensavam, anteriormente à participação no curso, 

a respeito do ensino de Matemática para cegos, alguns participantes relataram que 
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acreditavam que seria difícil, mas o curso havia mostrado outro panorama. Associaram esse 

fato à disposição do professor em buscar estratégias que facilitem o aprendizado de 

Matemática: 

Eu pensava que, para o aluno cego, seria muito mais complicado de se trabalhar, 

mas, fazendo esse curso, percebi que não é tão difícil assim, precisa apenas ter força 

de vontade do professor (Depoimento avaliação, 12/12/2015).   

 

Pensava que era bem difícil, mas percebi que se me preparar, buscar aprender mais 

novos conhecimentos, fica mais tranquilo ensinar (Depoimento avaliação, 

12/12/2015). 

 

Pensava que fosse impossível, mas com o ensinamento de vocês, muita coisa pode 

ser feita com dedicação (Depoimento avaliação, 12/12/2015). 

 

Um participante relatou, em sua avaliação final: “Tive a possibilidade de ver o 

interesse de outras pessoas no ensino de Matemática. Os trabalhos foram muito interessantes e 

irei utilizar alguns durante as aulas de Matemática” (Depoimento avaliação, 12/12/12015). 

Chamou-nos a atenção o fato de ele observar a reação dos colegas de curso a ponto de 

destacar isso na avaliação. Outro aspecto interessante é sua intenção de aplicar o aprendeu.  

Em síntese, alguns dos aspectos mais destacados pelos participantes foram: 

Vocês nos mostraram que todos são capazes, independentemente de ter ou não 

necessidade especial. E de que somos todos capazes (Depoimento avaliação, 

12/12/2015). 

 

A visão do aluno deficiente sobre a própria situação, sobre a escola, as aulas, as 

oficinas realizadas que se tornam modelos e podem ser aplicadas, as experiências 

adquiridas a partir da sensação de ser cego [...], que nos faz nos colocarmos no lugar 

do outro (Depoimento avaliação, 12/12/2015). 

 

Interação e troca de experiências e conhecimentos, oportunidade de falar sobre 

inclusão (Depoimento avaliação, 12/12/2015). 

 

Uso de materiais concretos, abertura para o diálogo, participação dos “cursistas” 

(Depoimento avaliação, 12/12/2015). 

 

Procuramos, com o curso de extensão, oferecer, na medida do possível, oportunidades 

para que os participantes se sensibilizassem quanto às demandas do ensino em classes com 

alunos com deficiência visual e videntes. Considerando seus diálogos, depoimentos, reflexões 

e, de certa forma, o tempo limitado da realização do curso, acreditamos que a experiência foi 

exitosa. Os dados sugerem que os participantes, de alguma maneira, perceberam que é 

possível incluir todos os alunos, respeitando suas diferenças e que existem variados caminhos 

para isso. Além disso, seus depoimentos evidenciam que se sentiram acolhidos e estimulados 

a aprender, que as dinâmicas propostas foram significativas para eles e que geraram reflexões.  
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Nessa perspectiva, os dados sinalizam que o curso, em alguma medida, os impactou. 

As experiências que proporcionou sugerem que se sentiram motivados e interessados com 

uma continuidade das propostas:  

Sinceramente, gostaria muito de poder participar da continuidade do curso e pensar 

no ensino de Matemática acessível que contemple outros temas dentro da 

Matemática (Depoimento avaliação, 12/12/2015). 

 

O tempo foi pouco, deveríamos transformar esses encontros em momentos de 

estudos, ou seja, grupo de estudos (Depoimento avaliação, 12/12/2015). 

 

Faltou tempo, seria interessante se houvessem mais encontros (Depoimento 

avaliação, 12/12/2015). 
 

Nesse sentido, considerando a perspectiva deles, houve indícios de que perceberam a 

importância do papel do professor e da necessidade de transformação de sua prática 

pedagógica para que possa melhor atender aos seus alunos. Entendemos esse “despertar” para 

essa necessidade como o primeiro passo, importante, de um caminho para o desenvolvimento 

de práticas inclusivas em sala de aula:  

[...] como a busca por mudança na sala de aula faz com que o aluno consiga 

melhorar o seu desempenho (Depoimento avaliação, 05/12/2015). 

 

[...] nos mostra que podemos ir muito além do quadro, buscando outras práticas 

(Depoimento avaliação, 05/12/2015). 

 

Ele precisa de flexibilidade para buscar novos métodos e utilizar materiais concretos 

explorando o tato e a visão (Depoimento avaliação, 05/12/2015).  

 

Em nossa concepção, a formação é um processo contínuo, uma vez que abrange as 

vivências, as relações, as atitudes, as crenças dos professores etc. Além disso, a realidade da 

sala de aula abarca situações complexas, que fazem com que ele articule seus saberes e 

habilidades para atuar nela com qualidade. Articulando essa visão com o curso oferecido, 

consideramos que essa experiência possa impulsionar os participantes a buscarem novas 

formas para ensinar, uma vez que os dados sinalizam que, de certa forma, “compreenderam” 

que o professor precisa aprender e, consequentemente, fazer de sua sala de aula um espaço 

acolhedor das diferenças.  

A partir das situações mais recorrentes do curso, que consideramos terem contribuído 

com a formação dos participantes, e, com os subsídios da Banca de Qualificação, construímos 

a análise dos dados sob três categorias: os saberes da socialização, a reflexividade e o “saber 

ensinar Matemática para alunos com deficiência visual”. A seguir, no capítulo 4, retomamos o 

processo vivido pelo grupo, mas, em detrimento do tempo limitado para realização de nossa 
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pesquisa, apresentamos um recorte. Trazemos as contribuições que os dados sugerem que o 

curso proporcionou para Clarice e para o grupo dos licenciandos em Matemática. 
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4 ACHADOS DA PESQUISA: EM BUSCA DA MOBILIZAÇÃO DE SABERES 

RELACIONADOS AO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

 

 

Nesse capítulo, apresentamos a análise dos dados
24

.  

A produção de dados foi extensa. Contudo, dadas as limitações de tempo, 

características do mestrado, tornou-se necessário delimitar o que consideraríamos nesse 

capítulo. Nesse sentido, optamos por analisar o processo vivido pelos participantes cuja 

formação (ainda que em andamento) fosse em Matemática. Dessa forma, procuramos desvelar 

contribuições do curso de extensão para a mobilização de saberes docentes relacionados ao 

ensino de Matemática para alunos com deficiência visual, em uma perspectiva inclusiva, 

vivenciados por Clarice (professora de Matemática) e por Ronaldo, Diana, Paula e Thiago, 

futuros professores de Matemática.  

A análise dos dados foi estruturada a partir de três eixos fundamentais: 

- trabalho coletivo e socialização de saberes; 

- reflexões sobre o ensino de Matemática em uma perspectiva inclusiva; 

- experimentando e construindo formas de ensinar Matemática para alunos com deficiência 

visual; 

  Tais eixos – embora tenham norteado a dinâmica de trabalho proposta ao longo do 

curso de extensão ora analisado, se confirmaram, a partir do estudo dos dados produzidos, 

como aspectos de destaque. 

  

4.1 A experiência vivida pelos quatro futuros professores de Matemática e pela 

professora de Matemática Clarice 

 

Escolhemos, para a análise dos dados, os participantes Clarice (professora de 

Matemática) e os quatro futuros professores de Matemática (Ronaldo, Diana, Thiago e Paula). 

Dos quatro futuros professores de Matemática, três cursaram uma disciplina, durante a 

licenciatura, relativa à inclusão. Os quatro também se mostraram dispostos e envolvidos com 

as propostas do curso de extensão em todos os encontros. Já Clarice, única professora de 

                                                           
24

 Para a construção desse capítulo nos inspiramos na estrutura da análise realizada por Nunes (2004) ao 

investigar as condições e manifestações do saber experiencial, e nas sugestões da banca de qualificação, na qual 

a professora Célia Nunes sugeriu três vertentes: os saberes provenientes da socialização entre os pares, a 

reflexividade e os saberes pedagógicos. 
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Matemática com experiência na Educação Básica, era mestre em Ensino de Ciências e 

Matemática, e atuava como docente do curso Normal com ênfase em Educação Infantil, em 

nível médio, na época do curso. Também atuava nessa época, como supervisora, em uma 

escola que tinha sala de recursos e vários alunos com deficiência matriculados. Além disso, a 

participante havia convidado suas alunas do curso Normal para realizar o curso de extensão e 

cinco delas haviam aceitado.  

A seguir, analisamos cada um dos eixos. 

 

4.1.1 Trabalho coletivo e socialização de saberes  

 

Desde o início do curso de extensão, estimulamos a organização dos participantes em 

grupos e os estimulamos a trabalharem juntos. Observamos que tal estratégia trouxe bons 

frutos corroborando os diversos estudos têm evidenciado há mais de uma década (ex. 

FERREIRA, 2003). Os participantes trocavam estratégias, conhecimentos e experiências entre 

si.  

No primeiro encontro, ao trabalharmos conceitos iniciais de Geometria por meio das 

embalagens vazias, observamos os futuros professores discutindo:  

Marileny: Todas têm aresta? 

Ronaldo: Tem. 

Thiago: Não. 

Paula: A minha, pelo menos, não tem não. 

Thiago: A minha também não. 

Paula: Agora eu posso falar que é um sólido? 

Thiago: Mas ela tá vazia. [...] 

 

Ao indagar “Agora eu posso falar que é um sólido?”, Paula observou que, como a 

embalagem era oca, não seria um sólido geométrico. Ela buscou apoio nos colegas e, juntos, 

discutiram e aprimoraram seus saberes sobre sólidos e superfícies de sólidos. O trabalho 

coletivo favoreceu a reflexão entre ambos e ofereceu subsídios para que a participante 

ampliasse seu saber. 

A parceria desenvolvida, que, a cada encontro, parecia se fortalecer, possibilitou que 

uns ensinassem os outros, aprendessem e construíssem, coletivamente, saberes relevantes para 

o exercício da profissão. Isso aconteceu de modo geral entre os participantes, porém, de modo 

particular, observamos uma intensa troca de saberes entre os futuros professores de 

Matemática e entre Clarice e Daniela. Nesse último caso, predominou o apoio de Clarice à 

Daniela. 
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Outra situação semelhante ocorreu no segundo encontro. Ao trabalharmos ângulos 

com o transferidor adaptado, observamos que Roberto, cuja formação era na área de História, 

tinha dúvidas quanto aos conceitos de reta, semirreta e segmento de reta: 

Roberto: Uma semirreta, ela é curta? 

Ronaldo: Uma semirreta? 

Paula: Semirreta é que tem origem, mas segue infinitamente, no nosso caso, é 

segmento, ela falou segmento. 

Roberto: Sem origem? 

Paula: Tem origem e tem final. 

Roberto: Tem final, isso é uma semirreta? 

Paula: Segmento, esse é segmento. Semirreta tem origem, mas não tem final. 

Roberto: E uma reta? 

Paula: A reta tem, é não tem origem e não tem final. 

 

O participante busca resposta às suas dúvidas conversando com Paula. Observamos 

sua vontade em aprender e seu envolvimento com a atividade proposta, bem como o fato de o 

clima criado no grupo permitir que ele se sentisse à vontade para manifestar dificuldades e 

buscar ajuda. Nesse sentido, a nosso ver, a dinâmica proposta favoreceu o trabalho coletivo e 

possibilitou a socialização de saberes. Nessa situação, observamos a mobilização de saberes 

relacionados ao conteúdo matemático, porém no bojo de uma situação que pretendia ser 

inclusiva.  

Já no terceiro encontro, ao trabalharmos frações
25

, observamos que o grupo formado 

pelos quatro futuros professores de Matemática interagia ativamente.  

Paula: Qual foi a sua estratégia? 

Ronaldo: A minha? Se isso aqui é um quarto, isso aqui é três quartos. 

Paula: Tá todo mundo com a mesma quantidade de palitos? 

Thiago: Eu tô com doze. 

Diana: Eu tô com oito. 

Patrícia: É diferente. 

Ronaldo: O meu é doze. 

Paula: Só pra saber, porque você falou, eu fiz um quarto, como é que você falou? 

Ronaldo: Eu tirei um quarto e dei o resto, não preciso nem contar. [...] O meu é 

doze. Eu tirei um quarto e o restante é três quartos. Tá diferente a quantidade? 

Diana: O meu tem oito. 

Ronaldo: Oito?  

Diana: O meu não dava pra fazer as contas não. 

Ronaldo: Será que ela entregou oito pra você só? 

Thiago: Não tá na mesa não? 

Ronaldo: Às vezes, deixou algum na mesa e não viu. 

Diana: Ah, peraí. Achei. 

Ronaldo: Então quando ela pediu pra fazer um terço, o seu não deu, ué? 

Diana: Não deu. 

Ronaldo: Você teve que quebrar. [risos] 
  

                                                           
25

 Nesse momento, distribuímos doze palitos de sorvete para cada participante e pedimos que separassem um 

terço deles. 
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Ao auxiliarem Diana, que temporariamente não enxergava, a encontrar o seu material 

e ao discutirem sobre o possível número de palitos serem diferentes para cada participante, 

tanto contribuíram para que ela se sentisse acolhida e apoiada, bem como que fosse capaz de 

realizar a tarefa. Dessa maneira, trabalhar coletivamente favoreceu a mobilização de saberes 

pedagógicos relativos ao ensino de Matemática em uma perspectiva inclusiva na medida em 

que, além de rever/recordar noções matemáticas que, por serem consideradas elementares, 

quase não são tratadas nos cursos de licenciatura em Matemática, o fizeram em um contexto 

de ensino e aprendizagem que pretende envolver alunos com deficiência visual.  

Outro aspecto a ser destacado relaciona-se ao potencial do trabalho coletivo. Quando 

Paula perguntou a Ronaldo: “Qual foi a sua estratégia?” e “Só pra saber, porque você falou, 

eu fiz um quarto, como é que você falou?”, nos parece que confia no colega e não se sente 

julgada por não saber. A nosso ver, criou-se uma rede de apoio entre eles, ou talvez tenha se 

fortalecido uma rede já existente, que favoreceu a aprendizagem de todos. Quando Ronaldo 

revelou sua estratégia: “Eu tirei um quarto e dei o resto, não preciso nem contar. [...] O meu é 

doze. Eu tirei um quarto e o restante é três quartos”, contribuiu para que Paula aprimorasse 

seus conhecimentos matemáticos, e, numa dimensão prática, favorecendo a compreensão de 

sua estratégia. 

 Diversas outras situações semelhantes ocorreram ao longo do curso, como, por 

exemplo, ainda no terceiro encontro, quando pedimos ao grupo formado pelos licenciandos 

que trabalhasse com a noção de frações impróprias, porém, mentalmente
26

: 

Thiago: Vocês querem fazer mais? 

Ronaldo: Outra, uai. 

Thiago: É, eu vou falar uma então pra vocês transformarem numa fração imprópria, 

pode? 

Paula: Pode. 

Thiago: É, três mais seis oitavos. 

Ronaldo: Trinta oitavos, não 32, é 8 x 3, não, 38. 

Thiago: Trinta sobre oito, daria que fração essa? 

Paula: Quinze quartos. 

Diana: É, quinze quartos. 

Ronaldo: Ah, tá, Trinta oitavos, você divide e dá quinze sobre quatro, né? 

 

O grupo se apoia mutuamente e supera equívocos. Ronaldo erra ao calcular 3 + 6/8 e é 

corrigido de modo tranquilo por Thiago. Isso fica claro em sua resposta: “Ah, tá. Trinta 

oitavos, você divide e dá quinze sobre quatro, né?”.  

                                                           
26

 Como percebemos que estavam adiantados em comparação com os demais participantes, após terminarem o 

trabalho com os discos de frações, os desafiamos (nosso intuito era criar um espaço rico, estimulante e 

desafiante), pedindo que trabalhassem, mentalmente, sem o uso do recurso concreto, com esse conceito.  
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Assim como Nóvoa (1992, p. 26), entendemos que “a troca de experiências e a 

partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 

chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando”. Nas 

situações apresentadas, esse fato fica claro. E isso, a nosso ver, caminha na direção sugerida 

pelo autor e defendida por nós: 

O diálogo entre professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da 

prática profissional. Mas, a criação de redes colectivas de trabalho constitui, 

também, um factor decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores 

próprios da profissão docente. O desenvolvimento de uma nova cultura profissional 

dos professores passa pela produção de saberes e de valores que deem corpo a um 

exercício autônomo da profissão docente (NÓVOA, 1992, p. 26).  

 

 Da mesma forma que o autor, defendemos o diálogo entre professores (e entre futuros 

professores), bem como a criação de redes de trabalho como contexto adequado para a 

construção de uma nova cultura docente, uma cultura inclusiva, na qual tanto professores 

aprendam a desenvolver práticas que abranjam todos os seus alunos, quanto alunos – com 

deficiência visual ou com qualquer outro tipo de deficiência, bem como todos os demais – 

encontrem um espaço propício para se desenvolver.  

 Segundo Nóvoa (2009, p. 42), com isso, “reforça-se um sentimento de pertença e de 

identidade profissional que é essencial para que os professores se apropriem dos processos de 

mudança e os transformem em práticas concretas de intervenção”. Por meio desse processo, 

perceberiam que é possível incluir os alunos com limitações visuais e compreenderiam que, 

para isso, necessitam de estratégias pedagógicas mais condizentes com suas necessidades.  

 Em síntese, como Nóvoa (1992, p. 27), defendemos a socialização de saberes em 

contextos de trabalho coletivo por acreditar que: 

Práticas de formação contínua organizadas em torno dos professores individuais 

podem ser úteis para a aquisição de conhecimentos e de técnicas, mas favorecem o 

isolamento e reforçam uma imagem dos professores como transmissores de um 

saber produzido no exterior da profissão. Práticas de formação que tomem como 

referência as dimensões colectivas contribuem para a emancipação profissional e 

para a consolidação de uma profissão que é autonoma na produção dos seus saberes 

e dos seus valores.     

 

 Em nossa concepção, a necessidade da construção e a apresentação das propostas de 

ensino no último encontro possibilitou que o grupo dos futuros professores de Matemática 

refletisse acerca de adaptações num conteúdo matemático com o objetivo de tornar o ensino 

em questão mais inclusivo. 

Ronaldo: Eu quero fazer o ábaco lá, que eu falei na sala de aula. [...] O interessante é 

aprender a usar porque é facinho. Aí dá pra fazer as quatro operações, aí a gente 

pode fazer operação simples. 

Paula: É. 
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Ronaldo: [...] Primeiro, vamos pesquisar um jeito de fazer ele. Então, eu tava 

pensando, porque a gente podia pesquisar, porque a ideia é fazer uma coisa que dá 

pra fazer na sala de aula. Uma coisa bem baratinha. 

Paula: Nada de comprar. 

Ronaldo: A ideia é ensinar como que usa, mas a ideia é montar um material bem 

baratinho. É porque tem um que a gente desenha na mesa assim, ó, e faz as escalas 

desenhadas e usa grão de feijão, entendeu? Pra contar. 

Diana: Ah, tá. A gente traria pra fazer? 

Ronaldo: É, a gente, vamos supor. 

Thiago: Precisaria fazer alguma coisa adaptada, né? 

Ronaldo: É uma folha de cartolina, aí você risca uma linha horizontal e várias linhas 

verticais, aí você coloca... 

Thiago: Diana, você lembra, no período passado, que a gente fez uns materiais assim 

pra cegos e tal? 

Diana: [som afirmativo] 

Thiago: Aí dá pra gente fazer um ábaco com lixa assim, sabe? 

Diana: [som afirmativo] 

Ronaldo: Tô pensando também que a gente pode fazer uma folha de cartolina, dá pra 

fazer quatro, e faz uma linha. 

Thiago: Só que o quê que acontece, mas quando a gente fez essa matéria [...], ela 

disse [referindo-se à professora da disciplina] que um cego prefere assim, uma coisa 

que seja do tamanho das duas mãos, sabe? Que não seja maior que isso. 

Ronaldo: Seja maior que a mão? 

Thiago: Não, menor, né. Não pode ser porque senão eles perdem o controle. 

 

 Observamos que, ao planejarem a proposta, partilhavam e aprimoravam saberes 

importantes para a construção de uma proposta inclusiva. Os participantes discutiam, 

planejavam e refletiam coletivamente sobre uma proposta para ensinar que abarcasse todos os 

alunos. Notamos que dialogavam sobre possibilidades de atividades inclusivas e com o 

propósito de ensinar os demais participantes como usar tal ferramenta:  

A ideia é ensinar como que usa, mas a ideia é montar um material bem baratinho. É 

porque tem um que a gente desenha na mesa assim ó, e faz as escalas desenhadas e 

usa grão de feijão, entendeu? Pra contar. [...] Tô pensando também que a gente pode 

fazer uma folha de cartolina, dá pra fazer quatro, e faz uma linha (Ronaldo, 3º 

encontro, 05/12/2015).  

 

Observamos indícios do potencial da socialização entre eles para a construção coletiva 

de propostas direcionadas para o ensino.  

Além disso, como Thiago, Diana e Paula cursaram uma disciplina, optativa, sobre 

inclusão, observamos que socializavam saberes adquiridos por meio dela com Ronaldo: “Só 

que o quê que acontece, mas quando a gente fez essa matéria [...], ela disse [referindo-se à 

professora da disciplina] que um cego prefere assim, uma coisa que seja do tamanho das duas 

mãos, sabe? Que não seja maior que isso” (Thiago, 4º encontro, 12/12/2015). Assim, o 

trabalho coletivo possibilitou que Ronaldo ampliasse seus saberes relativos a aspectos da 

aprendizagem dos alunos cegos. Dessa maneira, entendemos que a socialização entre os 

licenciandos possibilitou que produzissem saberes e construíssem coletivamente uma 

estratégia de ensino. Observamos que foram protagonistas nesse processo, isto é, ativos em 
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sua própria formação. Consideramos que a socialização foi uma condição que contribuiu com 

esse processo e incentivou a busca por novas alternativas para ensinar.  

Outra relação entre a produção de saberes para a Educação Inclusiva e a socialização 

que despertou nossa atenção foi durante o trabalho com as regletes e a punção, no segundo 

encontro. Clarice e Daniela interagiram bastante, refletindo e trocando informações sobre a 

importância do conhecimento dessa escrita pelo professor.  

Daniela: Então vamos pensar assim, então o professor dá as questões pro aluno, 

como é que é utilizado isso? Na sala de aula? [...]  

Daniela: O aluno ouve, no caso que é cego, ele ouve [risos], aí ele vai responder, aí 

ele vem aqui e responde? Será que é assim? 

Clarice: É. 

Daniela: Aí ele vai: “Ah, eu quero responder, tal, a resposta dessa questão é „a‟”. Aí, 

ele vem, aí ele vem com sua reglete, o professor tem que saber Braile!  

Daniela: Pra, depois, ele olhar se tá certo as respostas! 

Clarice: Isso mesmo! 

Daniela: Na Libras tem sinal que te favorece, de você não precisar fazer muita 

mímica. Gasta muita energia, né? Uma frase comprida, às vezes, em três sinais você 

consegue fazer a frase. E aqui não tem jeito, né? É letra por letra. 

Daniela: Mas aqui a escrita vai ficar igual na língua portuguesa. 

Clarice: É. 

Daniela: Do mesmo jeito. Então, no caso, ah, tá, por isso que a Libras é uma língua. 

Clarice: Língua. 

 

A interação entre as duas possibilitou momentos de reflexão e troca de conhecimentos 

que levaram à percepção e sensibilização para a necessidade de aquisição/aprimoramento de 

saberes que permitiriam ao professor oferecer práticas inclusivas. Acreditamos que o 

professor necessita vivenciar experiências – seja em sua escola, com seus pares, seja no 

contexto da formação inicial ou continuada – que lhe possibilite construir tais percepções 

acerca do ensino de Matemática em uma perspectiva inclusiva de modo que possa vir a 

desenvolver situações coerentes com tal dimensão em sua sala de aula.   

 Outro exemplo de troca de experiências acontece, também, no quarto encontro após a 

apresentação de Diana (quando apresentou a régua tátil). Nesse instante, houve um momento 

de discussão no qual os participantes trocaram informações acerca de materiais e estratégias 

que poderiam facilitar a construção da régua, já que esse tipo de material não pode ser 

encontrado para comprar:  

Thiago: Então, eu queria só dar efeito na régua, porque é uma coisa que talvez a 

gente não ache pra comprar. Só que é uma coisa que a gente pode fazer. 

Diana: Sim, dá pra fazer e é fácil de fazer. 

Clarice: E outra, usando o que você falou, aquela cola tridimensional, você pode 

fazer isso também, né? Uma cola mais rápida 

Helena: Com a régua comum? 

Clarice: Fazer essa aqui, essa daqui. 

Renata: Com barbante, palito. 

Diana: É igual em cima, dá pra colocar uma numeração a mais, uma numeração em 

Braile. 
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A socialização entre os pares contribuiu ainda para o desenvolvimento de um espírito 

de coletividade e auxílio aos colegas com dificuldades em Matemática. No segundo encontro, 

Daniela, intérprete de Libras, buscava apoio, frequentemente, em Clarice. Trazemos o diálogo 

desenvolvido pelas duas participantes, ao manipularem os sólidos geométricos: 

Daniela: E não sei qual é o meu até agora não. Só sei que tem um triângulo aqui e 

triângulo aqui. 

Clarice: Já sei o que é. [risos] 

Daniela: Fala. 

Clarice: Prisma de base triangular. 

 

Percebemos que Daniela se mostrava insegura e receosa durante o desenvolvimento 

das atividades matemáticas. Entendemos que esse fato possa se relacionar com sua formação 

não ser na área da Matemática. Também notamos que ela se sentia incomodada com o uso da 

venda, que restringia sua visão. Por isso, todo esse processo a fazia recorrer, constantemente, 

a Clarice. Segue um exemplo. Na atividade de manipulação com o transferidor, novamente 

verificamos a dificuldade de Daniela na utilização da ferramenta.   

Daniela: É pra medir o quê? Esse negócio que tá em alto relevo? É o que tá formado, 

né? Gente, eu tô me achando péssima. Eu acho que tá juntando com minha aflição 

de tá no escuro. Eu tô pedindo pelo amor de Deus. 

Clarice: Conseguiu entender? 

Daniela: Eu não. 

Clarice: Aqui, você tá vendo esse ponto aqui, ó? Então, isso aqui você vai coincidir 

com aquele pontinho do transferidor que você marcou. 

Daniela: Só que a ponta da folha, né? Aí eu vou pegar a do meio, né? 

Clarice: Você vai por um em cima do outro. 

Daniela: Até aí eu entendi. [...] 

 

Assim, observamos a sensibilização de Clarice. A participante se prontificou e ensinou 

Daniela a utilizar o material, se solidarizando com a colega. É interessante pensar nessa 

situação de modo mais amplo, considerando a relação estabelecida entre professor e intérprete 

na escola. A parceria aqui evidenciada poderia ser muito útil no cotidiano escolar para 

favorecer os processos de ensino e aprendizagem na medida em que cada profissional 

apoiasse o outro na construção de práticas inclusivas. Nesse contexto, novamente o trabalho 

coletivo se evidencia.  

 Nunes (2004) destaca a relevância desse processo, ou seja, da socialização entre os 

pares para o processo de aprendizagem dos professores. Segundo a autora, “é nessa busca de 

forma tutorial àqueles que reconhecem como possuidores de um saber docente, que o 

professor encontra possibilidade para ir além daquilo que sabe, construindo, assim, novos 

conhecimentos” (NUNES, 2004, p. 93). A socialização, nessa dimensão, favorece a 

aprendizagem dos profissionais, ao permitir a troca de conhecimentos.  
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 Assim como Hargreaves (1998 apud NUNES, 2004), consideramos que a socialização 

entre os pares é um elemento fundamental para o trabalho cotidiano docente. Isso porque tal 

processo favoreceria a construção de saberes relevantes para a prática.  

[...] as culturas dos professores, as suas relações com seus colegas, figuram entre os 

aspectos mais significativos da sua vida e do seu trabalho. Fornecem um contexto 

vital para o desenvolvimento do professor e para a forma como este ensina. O que 

acontece no interior de uma sala de aula não pode ser divorciado das relações que 

são forjadas no seu exterior (HARGREAVES, 1998 apud NUNES, 2004, p. 94).  

 

Dessa maneira, como tem sido evidenciado pela literatura, a análise dos dados 

produzidos no presente estudos corroboram que trabalho coletivo pode constituir-se em um 

terreno fértil para a construção de saberes que podem transformar as práticas pedagógicas em 

práticas mais inclusivas. 

 

4.1.2 Reflexões sobre o ensino de Matemática em uma perspectiva inclusiva 

 

 Ao longo do curso de extensão, procuramos criar oportunidades de aprendizagem que 

permitissem sensibilizar os participantes e envolvê-los ativamente em um processo de 

reflexão sobre a prática docente de Matemática em uma perspectiva inclusiva. Ao 

problematizar as práticas que ocorrem na realidade escolar, muitas vezes excludentes, 

visávamos construir, coletivamente, propostas de ensino de Matemática que fossem mais 

inclusivas.   

No primeiro encontro, ao questionarmos os participantes sobre a inclusão dos alunos 

com deficiência visual na escola regular, ouvimos de Thiago (futuro professor de 

Matemática):  

A gente tem várias eletivas que foca nesse meio, então, é, depende da gente mesmo 

pra mudar, porque tudo tá lá pra gente fazer e faz quem quer. Então quem fizer isso, 

acho que tá bem, assim (Thiago, 1º encontro, 14/11/2015). 

 

Ele percebe a necessidade de buscar e aprender como forma de atender às demandas 

do cotidiano. A nosso ver, Thiago já traz consigo algumas reflexões acerca da inclusão, ao 

declarar: “Até porque só é inclusão quando a gente inclui eles, é, no nosso meio, que a gente 

tá, porque senão é exclusão. É o contrário” (Thiago, 1º encontro, 14/11/2015). Ao mencionar 

“quando a gente inclui eles”, o participante percebe o papel do professor, porém, evidencia 

que ainda não incorporou efetivamente a perspectiva inclusiva tal qual a defendemos, sem “a 

gente” e “eles”, mas, apenas, “nós” . Apesar disso, observamos alguns pequenos avanços uma 

vez que ele se posicionou internamente ao desafio, compreendendo-se como parte dele. Nesse 
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sentido, para Thiago, incluir é trazer para o contexto da sala, envolver, caso contrário, o aluno 

estaria excluído.  

Clarice também acreditava no potencial do professor frente à inclusão dos alunos 

cegos. Os dados sugerem que a participante vê nos professores a capacidade para incluir, 

numa visão de internalidade com o desafio. Após o depoimento da aluna com baixa visão 

(exibido no 4º encontro), Clarice destacou a importância da autonomia docente nesse 

processo. Seu depoimento sugere que ela acredita na autoconfiança como um diferencial para 

o ensino a esses aprendizes: 

[...] o professor também [...] ele não tem consciência da capacidade que ele tem de 

trabalhar com, seja qual aluno for, com deficiência, com dificuldade, seja o que for. 

Então ele mesmo já fala, assim: “Olha, se eu tiver [...] eu não vou dar conta de 

fazer”. Então, o que ela falou ali, me remeteu à outra coisa. Gente, tanto o aluno, ele, 

às vezes, não sabe, o professor subjuga, como o professor se julga também como: 

“Eu não vou dar conta”, “O que eu vou fazer da minha vida?”, “Eu vou embora?” 

(Clarice, 4º encontro, 12/12/2015).  

 

O depoimento sugere que Clarice compreende a necessidade de autonomia do 

professor frente ao desafio de incluir, pois a participante aponta para a falta de confiança que 

muitos professores podem sentir acerca de suas capacidades. Pareceu-nos que, para ela, a 

necessidade de enfrentar a situação é evidente, e que os professores possuem capacidade para 

tanto, não têm como escapar, pois os alunos com deficiência já estão nas escolas. Porém, 

falta, ao professor, assumir um papel ativo perante o desafio.  

Ambos, Thiago e Clarice, parecem compreender a necessidade de autonomia docente 

no processo de inclusão dos alunos cegos, se veem como parte do desafio e compreendem a 

necessidade empenho, envolvimento e dedicação.  

Assim como Perrenoud (1999, p. 11, grifo do autor), entendemos que: “Um 

profissional reflexivo aceita fazer parte do problema. Reflete sobre sua própria relação com o 

saber, com as pessoas, o poder, as instituições, as tecnologias, o tempo que passa, a 

cooperação, tanto quanto sobre o modo de superar as limitações ou de tornar seus gestos 

técnico mais eficazes”. 

 Aceitar fazer parte do problema, aceitar que é papel do professor procurar se 

mobilizar diante das demandas da inclusão, pode colocar o professor em contato com 

especificidades do processo de aprendizagem dos alunos com deficiência visual, sem 

desconsiderar a classe como um todo. Tal fato favoreceria a percepção, pelo professor, da 

necessidade de adaptação em sua prática pedagógica para tornar possível a inclusão em suas 

classes.  
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No início do curso, Clarice afirmou: “Não acredito em Escola Inclusiva” (Clarice, 

Questionário, 14/11/2015) e justificou sua posição mencionando que, nas escolas 

especializadas, haveria mais recursos para o ensino a esses alunos em comparação com as 

escolas regulares. Sinalizou, então, crer numa necessidade de metodologias e recursos 

pedagógicos adequados para que esse público possa ser incluído nas escolas regulares, pois, 

caso contrário, dificultaria o aprendizado para os alunos estarem nesse ambiente.  

Essas evidências parecem corroborar com as ideias de Uliana (2012) ao afirmar que os 

alunos cegos ainda não foram efetivamente aceitos nas aulas de Matemática em escolas 

regulares, relacionando a esse fato a falta de materiais adequados e o “despreparo” do 

professor. Nesse contexto, observamos que a participante parece acreditar e reconhecer que a 

inclusão envolve o uso de recursos para que se aproprie do conhecimento. 

Porém, desde o início, para Clarice, inclusão seria “respeitar as diferenças e perceber 

que o mundo é diverso” (Clarice, Questionário, 14/11/2015). No entanto, sinalizou: 

“Dependendo da necessidade especial, deveria haver um trabalho conjugado, pois, nas escolas 

especializadas, há mais recurso. [...] o material especializado é pouco ou de difícil acesso 

(caro $)” (Clarice, Questionário, 14/11/2015). Nesse trecho, novamente ela relaciona a 

aprendizagem, numa perspectiva inclusiva, a recursos pedagógicos adequados. Nesse sentido, 

as escolas especializadas seriam instituições específicas destinadas ao atendimento aos alunos 

com deficiência, uma vez que contariam com recursos e metodologias específicas, e, 

consequentemente, atuariam de forma mais favorável no ensino.  

 No 3º encontro, quando afirmou: “Trabalhar sem ver [...] foi muito bom, pois abriu 

possibilidades (metodologia) de se ensinar e, também, aprender de uma outra maneira” 

(Clarice, 3º encontro, 05/12/2015), a participante pareceu reconhecer a existência de outros 

caminhos para ensinar. A nosso ver, esse reconhecimento/conhecimento pelo professor pode 

despertá-lo para uma necessidade de aprender e variar estratégias de ensino com vistas a 

incluir todos os seus alunos. Entendemos que a dinâmica do curso, mesmo com o tempo 

limitado para o desenvolvimento das propostas, possa ter contribuído com sua formação.  

Ao final dos encontros, ela comentou que ele a fez sair “da zona de conforto, e [...] fez 

ver que todas as pessoas têm capacidade de aprender (e aprendem) independentemente da 

condição física, intelectual ou mental [...] todas as pessoas têm capacidade de aprender (e 

aprendem)” (Clarice, Depoimento avaliação, 12/12/2015). Clarice parece ter caminhado no 

sentido de perceber “que o aluno é muito mais do que as suas dificuldades” (RODRIGUES, 

2008), e que existem várias formas para facilitar seu acesso ao conhecimento matemático, 

possibilitando que ele alcance o sucesso. 
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Os licenciandos manifestavam certa preocupação com o processo de inclusão na 

realidade escolar desde o início do curso. Comparando as concepções sobre o tema 

apresentadas por eles no início e ao término, entendemos que a proposta desenvolvida 

contribuiu com suas formações. 

No início, inclusão para Thiago representava uma “forma de disponibilizar um ensino 

digno a pessoas com necessidades especiais sem excluí-las ou afastá-las da convivência com 

pessoas sem necessidades especiais” (Thiago, Questionário, 14/11/2015). Ele acreditava ser 

mais adequada a inclusão de alunos com deficiência em escolas regulares, desde que elas 

disponibilizassem profissionais para atendê-los e condições favoráveis para esse processo. 

Contudo, defendia que fossem oferecidos cursos para os professores, relacionados a esse 

tema. Para ele: “A falta de preparo afeta imensamente o trabalho deles em sala de aula” 

(Thiago, Questionário, 14/11/2015).  

 Já para Diana, inclusão significava “incluir todos no processo de ensino aprendizagem, 

de modo que a escola inclusiva deve estar pronta e disposta para receber os alunos de modo 

que é a escola que precisa se adaptar às necessidades do mesmo” (Diana, Questionário, 

14/11/2015). Pareceu-nos que a participante acreditava que a escola carece de condições mais 

adequadas de modo a possibilitar que o aluno se aproprie do conhecimento. Percebemos a 

participante preocupada com esse processo ao longo do curso. Diana também associava 

inclusão à aprendizagem matemática, ou seja, incluir relacionava-se a oferecer condições para 

que esse aluno aprenda. 

Para Ronaldo, inclusão se dava em sentido mais geral do que somente a escolar. 

Segundo o participante, envolveria também o convívio social, de forma que essas pessoas 

possam ter as mesmas oportunidades que as outras, “no caso da escola de aprender e se 

desenvolver como todos os demais indivíduos, a escola inclusiva é a escola que deve incluir 

este indivíduo na competência e desenvolver seu potencial intelectual” (Ronaldo, 

Questionário, 14/11/2015). Para ele, era mais adequado que os alunos com deficiência 

estivessem em escolas regulares. No entanto, acreditava ser necessário que houvesse mais 

profissionais preparados para atuar nesse cenário. Assim percebemos que, para ele, incluir 

significava oferecer as mesmas oportunidades para que esses alunos se desenvolvessem. O 

participante também associava inclusão à aprendizagem matemática. 

Por fim, para Paula, inclusão era “aceitar e aprender com as diferenças. O governo 

coloca alunos com algum tipo de deficiência com esse objetivo, apesar da inclusão não 

acontecer de fato, pois os professores não são capacitados para ajudar os alunos, nem a escola 

está preparada” (Paula, Questionário, 14/11/2015). Esse depoimento sugere que a participante 
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acreditava que os professores sentem dificuldades, na prática, para incluir os alunos com 

deficiência. Para ela, o convívio com eles, na realidade escolar, representaria uma forma de 

aprendizado para todos. A participante sinalizava crer na necessidade de oferecer condições 

para que os professores tivessem meios para incluir.   

O curso pareceu impactar de alguma forma os participantes e favorecer a construção 

de saberes. Ao final, quando perguntamos o que pensavam sobre inclusão, compreenderam 

que é possível incluir:  

Pensava que o desafio tinha uma dimensão muito maior, mas, com o curso, pude 

perceber que o que falta é informação e pensar estrategicamente para atingir esses 

alunos, isto é, formas “novas” de ensinar. [...] Não tinha o menor conhecimento de 

como ensinar Matemática para os alunos com deficiência (Ronaldo, Notas de 

campo, 12/12/2015). 

 

Sempre pensei nisso como uma questão importante e que merece muita atenção por 

parte de todos, dos profissionais da Educação, da família, do próprio aluno. [...] O 

curso fortaleceu minha base e visão, foi muito interessante o desenvolvimento das 

atividades e experiências compartilhadas (Diana, Notas de campo, 12/12/2015). 

 

Achava que seria mais difícil, mas, com as apresentações de trabalho deste último 

dia, percebo que talvez não seja tão difícil, mas é preciso ter vontade, pesquisar, 

procurar enxergar as necessidades dos alunos, as dificuldades. [...] Como já havia 

feito disciplinas sobre o curso, já havia percebido a importância de se discutir sobre 

a Educação Inclusiva e entender o que, de fato, é essa inclusão, mas muitos 

conhecimentos acerca de materiais didáticos, formas de trabalhar, conhecimentos 

relativos às dificuldades que um aluno cego [...] possa ter, muita coisa foi aprendida 

durante o curso (Paula, Notas de campo, 12/12/2015). 

 

Sempre achei possível e importante, pois estas pessoas convivem com essa 

necessidade por Matemática o tempo todo em seus cotidianos, mas só precisamos 

pensar que elas possuem formas diferentes para compreender (Thiago, Notas de 

campo, 12/12/2015). 

 

 Os depoimentos dos participantes revelam-nos que o curso proporcionou aprendizado. 

Quando Ronaldo mencionou “Não tinha o menor conhecimento de como ensinar Matemática 

para os alunos com deficiência” há indícios de que o participante reconhece esse fato. Isso 

fica também evidenciado quando Diana afirmou que: “O curso fortaleceu minha base e visão, 

foi muito interessante o desenvolvimento das atividades e experiências compartilhadas”. 

Percebemos, nesse trecho, que a participante também reconheceu as contribuições do curso 

para sua formação. Paula também mencionou que o curso contribuiu para que mobilizasse 

saberes, ao destacar: “Muitos conhecimentos acerca de materiais didáticos, formas de 

trabalhar, conhecimentos relativos às dificuldades que um aluno cego [...] possa ter, muita 

coisa foi aprendida durante o curso”. Dessa maneira, os dados sugerem que, em alguma 

medida, dos participantes sensibilizaram-se, construíram e socializaram saberes.  
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Assim como Nóvoa, em entrevista apresentada por Santos et al. (2012), consideramos 

que a reflexão sobre a prática e a socialização com os pares torna-se um local fértil para a 

produção de saberes importantes à prática profissional. Tal processo permite que o professor 

construa percepções que o possibilite tornar sua prática mais eficaz. A partir disso, ele pode 

perceber aspectos e especificidades relevantes no processo de ensino, como no caso desse 

estudo, o uso de práticas condizentes com as demandas dos alunos com deficiência visual em 

uma classe regular.  

A docência é sempre um momento humano, de relação, marcado pela 

imprevisibilidade e pela necessidade de respostas caso a caso. Ora, para ser capaz de 

estar à altura destas exigências, o professor necessita desenvolver disposições 

reflexivas, designadamente no diálogo com os outros colegas, que lhe permitam, no 

momento certo, nesse dia a dia pedagógico, responder com inteligência e tato a cada 

situação concreta (SANTOS et al., 2012, p. 7). 

  

Assim, como o autor, compreendemos que os momentos de reflexão contribuem para 

melhorar a qualidade do ensino, pois podem levar o docente a reconhecer necessidade de 

construção de novas estratégias mais condizentes com as dificuldades na aprendizagem de 

seus alunos, e entendemos que esse processo contribua para direcionar seu planejamento das 

aulas e, consequentemente, suas ações pedagógicas. A nosso ver, no contexto da formação, 

pode favorecer que reconheça, construa saberes, sensibilize-se e motive-se a buscar novos 

conhecimentos.  

O professor atua em um ambiente complexo (a escola e a sala de aula) e mutável, e 

enfrenta problemas prioritariamente práticos, de evolução incerta e em grande 

medida imprevisíveis, que não podem ser solucionados com a aplicação de uma 

simples técnica ou procedimento pré-estabelecido. Isto faz com que, mediante esta 

situação, o conhecimento seja elaborado na própria situação fluida e mutável da 

prática. Assim ocorre com o conhecimento profissional do docente, ele nasce na e a 

partir da prática e se legitima em projetos de experimentação reflexiva e democrática 

no próprio processo de construção e reconstrução da prática educativa (PEREZ 

GOMEZ, 2001 apud NUNES, 2004, p. 97-98). 

 

Os dados sugerem que a reflexividade possibilitou que os quatro licenciandos se 

percebessem como parte do desafio de incluir. Assim, parece ter favorecido a compreensão da 

necessidade de se comprometerem a aprender, planejar, construir etc. como, por exemplo, 

pode ser evidenciado no depoimento de Diana: “É preciso ter vontade, pesquisar, procurar 

enxergar as necessidades dos alunos, as dificuldades [...]” (Diana, 4º encontro, 12/12/2015), 

ou seja, que são parte do desafio e que, para isso, têm um papel ativo na criação de novas 

alternativas de ensino. E isso dependeria de seu empenho e dedicação, da busca por novos 

saberes, novas formas para ensinar e aprender sobre o processo de aprendizagem dos alunos 



112 
 

para construir estratégias mais condizentes. Noutras palavras, possibilitou que se mantivessem 

abertos para o novo e se sentissem comprometidos e parte desse processo.  

Acreditamos que os momentos de reflexão proporcionados pelo curso contribuíram 

para que experimentassem, construíssem e refletissem sobre novos caminhos para ensinar que 

incluíssem todos os alunos. Noutras palavras, possibilitou que compreendessem seu papel 

diante do ensino para os alunos com deficiência visual, uma vez que “os professores 

constroem permanentemente seu próprio conhecimento quando se submetem a uma 

conversação reflexiva tanto com a situação como com os pressupostos subjetivos, nos quais se 

baseiam seu pensamento e sua ação num cenário concreto” (PEREZ GOMEZ, 2001 apud 

NUNES, 2004, p. 99). A reflexividade, nesse contexto, produziu saberes importantes para 

uma prática docente mais inclusiva.  

Observamos, ainda, que contribuiu para o desenvolvimento de uma percepção acerca 

das especificidades do ensino de Matemática para alunos com deficiência visual, mas também 

com a percepção de que é possível “incluir” todos os alunos de uma classe – com suas 

diferenças e semelhanças – em propostas de ensino de Matemática. Os participantes 

pareceram preocupados com o processo inclusivo e com sua própria prática em sala de aula. 

Os depoimentos anteriores nos sugerem que houve aprendizado coletivo ao longo do curso, e 

que puderam trocar experiências e dialogar, refletindo acerca de práticas pedagógicas 

inclusivas por meio de um planejamento com o objetivo de incluir esses alunos nas aulas. 

Apesar desses participantes não possuírem experiência em sala de aula, acreditamos que a 

participação no curso possa ter contribuído para sua formação e concepção acerca dos alunos 

com deficiência. 

A profissão docente vai além da transmissão de conteúdos ou repetição de técnicas, 

mas demanda uma problematização/investigação das práticas, de forma intencional, com o 

propósito de promover o aprendizado dos alunos. Ao investigar sua prática, tornaria possível 

que o professor compreendesse aspectos de sua prática pedagógica e traçasse novas 

possibilidades e, perante isso, construísse práticas pedagógicas mais eficazes e condizentes 

com as demandas dos alunos cegos. Nesse sentido, a formação ancorada às demandas da 

prática profissional, num processo de reflexão sobre elas, contribuiria com o ensino no âmbito 

da Educação Inclusiva e com o desenvolvimento da autonomia do professor, na medida em 

que pode sensibilizá-lo para a necessidade de buscar estratégias mais eficientes para os 

desafios do cotidiano. 

 Assim como Nóvoa (1992, p. 25), entendemos que: 
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A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de 

autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à 

construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional. [...] A 

formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 

de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. 

 

 Dessa forma, torna-se relevante criar oportunidades que permitam a troca de 

experiência e a vivência de situações que levem professores e futuros professores a refletir 

acerca da prática docente e, mais especificamente, em uma perspectiva inclusiva. Isso 

significa envolver o professor ativamente em seu processo de formação favorecendo o 

desenvolvimento da autonomia.  

 

4.1.3 Experimentando e construindo formas de ensinar Matemática para alunos com 

deficiência visual 

 

 O curso de extensão foi construído e desenvolvido pautado na vivência, em grupo, de 

situações de ensino de Matemática em uma perspectiva inclusiva e na reflexão coletiva sobre 

tais vivências. Além disso, alguns momentos foram dedicados ao estudo, à leitura e à 

apresentação de relatos de alunos com deficiência (uma com baixa visão e uma surda)
27

. 

 Dessa forma, predominaram os momentos de trabalho coletivo, o que favoreceu a 

ocorrência de situações em que uns ensinavam aos outros. Um exemplo disso pode ser 

observado no segundo encontro. Ao manipular o transferidor adaptado, Roberto recorreu ao 

grupo formado pelos quatro futuros professores de Matemática: 

Roberto: Nesse primeiro transferidor, a primeira medida é maior que as outras? 

Ronaldo: Primeira? Não, porque ele é 30, 45 e 60. Pensa, 30 deu um espaço bom. Aí 

cê viu o segundo e o terceiro tá bem juntinho, não, o primeiro e o terceiro tá bem 

juntinho do segundo. É porque é 30, 45 e 60. 

Paula: Tem razão, é isso mesmo. 

Ronaldo: E 90. 

Roberto: Ah, então 30 o primeiro e 60 depois. 

Ronaldo: Não, não, 30, 45 e 60. 

Roberto: Ah, 30, 45 e 60. Agora eu vou ver o outro ângulo aqui. Aqui, dá pra contar 

essas bolinhas? 

Ronaldo: As bolinhas é só uma referência. [...] 

 

Observamos que Ronaldo se envolveu com a dúvida do colega e o ensinou sobre 

aspectos da estrutura da ferramenta. Ao afirmar: “Primeira? Não, porque ele é 30, 45 e 60. 

                                                           
27

 Como o presente estudo focaliza a parte relacionada aos saberes docentes relacionados ao ensino de 

Matemática para alunos com deficiência visual em uma perspectiva inclusiva, não destacamos as tarefas que 

abordavam de modo mais específico o ensino de Matemática para alunos surdos.  
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Pensa, 30 deu um espaço bom. Aí, você viu o segundo e o terceiro tá bem juntinho, não, o 

primeiro e o terceiro tá bem juntinho do segundo. É porque é 30, 45 e 60. [...] As bolinhas é 

só uma referência [...]”, Ronaldo procurou facilitar a aprendizagem de Roberto, que, no 

momento, usava uma venda nos olhos. Observamos que Ronaldo também aprendeu com a 

situação, pois precisou produzir um “saber ensinar” que vai além do conhecimento do 

conteúdo puro em seus aspectos formais, de modo a construir uma estratégia que permitisse 

que Roberto, momentaneamente privado do sentido da visão, compreendesse e realizasse a 

tarefa proposta. 

Ainda nesse encontro, entregamos figuras geométricas planas construídas em E.V.A. 

para que os participantes medissem os ângulos com o transferidor adaptado. Roberto 

novamente recorreu aos licenciandos, dessa vez, para esclarecer algumas propriedades do 

triângulo retângulo: 

Roberto: O meu tem uma ponta maior que a outra. É um triângulo irregular. 

Paula: O meu é um trapézio. 

Roberto: Triângulo retângulo, como é que chama? 

Ronaldo: Equilátero. 

Roberto: Equilátero não. 

Ronaldo: O meu é equilátero. 

Paula: Triângulo retângulo é o que tem 90º. 

Roberto: Quando você pega um retângulo e corta no meio. 

Paula: É um triângulo retângulo, ele tem 90º e um lado dele é maior. 

Roberto: Deixa eu ver se é mesmo, peraí. 

 

Observamos que a situação vivida pelos participantes ofereceu a eles a oportunidade 

de aprender a ensinar, num contexto real de ensino. Ao destacar para Roberto algumas 

características do triângulo retângulo, Paula não utilizou o formalismo teórico, mas uma 

linguagem mais próxima do coloquial. Provavelmente, a licencianda acreditou que esse seria 

um caminho mais simples para que Roberto compreendesse a noção de triângulo retângulo.  

Os participantes continuam a discussão na atividade posterior. Para essa tarefa, 

distribuímos folhas com espaguetes colados e solicitamos que medissem os ângulos. 

Novamente, Roberto consultou Paula e Ronaldo acerca da estrutura do transferidor: 

Paula: 135, o meu. Meu ângulo é 135º. Sempre me dá o mais difícil, sacanagem. 

Ronaldo: O meu é um de 60 [...]. 

Roberto: Eu tô achando que o meu é 140. Eu vou arriscar 140. 

Paula: Mas a marcação aqui não é 135? 

Ronaldo: É. 

Paula: Então, é 135. Vocês tão ficando muito fracos. [risos] 

Roberto: A marcação é 30, 45... 

Paula: 30, 45, 90, 120, 145. 

Ronaldo: É, porque é 120 + 15. 

Paula: 120 + 15. 

Roberto: Do lado esquerdo? 

Paula: Depois de 90. 

Roberto: De que lado, horário? 
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Ronaldo: Anti-horário. 

 

 Ao explicar a Roberto sobre a estrutura da marcação na ferramenta, Ronaldo 

encontrou oportunidades para ensinar. O participante buscou subsídio em seus conhecimentos 

sobre o conteúdo e criou uma estratégia de ensino para facilitar a compreensão do colega. 

Esse fato sugere a relevância do conhecimento e da compreensão do conceito matemático 

para o ensino para tornar possível à compreensão do outro. A compreensão de Ronaldo da 

estrutura da marcação dos ângulos do material possibilitou que produzisse uma estratégia de 

ensino para favorecer a compreensão do motivo da marcação dos ângulos por Roberto. 

Porém, para que o participante pudesse articular seus saberes de modo a facilitar esse 

processo, demandou que conhecesse o saber disciplinar numa dimensão pedagógica.  

Ambos os participantes, Ronaldo e Paula, mostraram certo conhecimento do conteúdo 

em questão. No entanto, adequaram esse conhecimento à realidade de Roberto para favorecer 

que o participante avançasse em sua compreensão, pois pareceram se preocupar em utilizar 

uma linguagem que facilitasse a compreensão do colega. Observamos que Paula e Ronaldo 

formularam o assunto tornando-o compreensível (SHULMAN, 1986 apud RANGEL, 2015) 

para o colega. Entendemos que, ao vivenciarem uma necessidade imposta pela prática, esse 

fato contribuiu para que criassem estratégias específicas à necessidade imposta por esse 

contexto de ensino: 

É verdade que o conhecimento pedagógico do conteúdo a ser ensinado não pode ser 

separado do conhecimento desse conteúdo. Entretanto, conhecer bem a matéria que 

se deve ensinar é apenas uma condição necessária, e não uma condição suficiente, 

do trabalho pedagógico. Noutras palavras, o conteúdo ensinado em sala de aula 

nunca é transmitido simplesmente tal e qual: ele é [...] transformado, ou seja, [...] 

adaptado, selecionado em função da compreensão do grupo de alunos e dos 

indivíduos que o compõem (TARDIF, 2014, p. 120).     

Assim, para ensinar, seja para alunos com deficiência visual ou videntes, faz-se 

relevante que o professor conheça bem sua disciplina. Mas, sobretudo, conheça variadas 

maneiras para apresentar um conteúdo, intervir no erro, aprofundar um assunto, dentre outras. 

Isso, de forma a tornar sua prática mais eficaz e inclusiva. Em outras palavras, o domínio, 

pelo professor, de sua disciplina é relevante, porém pode não ser suficiente para garantir uma 

prática que promova aprendizado. Para tanto, é fundamental que ele tenha elementos que o 

permita conduzir sua prática de forma condizente com as dificuldades e demandas de seus 

alunos, tornando o conteúdo compreensível para eles.  

Nesse encontro, observamos que Clarice também pareceu ter produzido um saber 

ensinar Matemática, nessa perspectiva. Na atividade com o transferidor, Daniela, intérprete de 
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Libras, recorria à professora com frequência. A participante não sabia utilizar o instrumento e, 

ao ensiná-la, Clarice utilizou termos e linguagem que consideramos relevante para o ensino: 

Clarice: Passa o dedo aqui, tem uma, parece que é uma bolinha, esse aqui é o centro. 

Daniela: Ah, tem. 

Clarice: Tá vendo? 

Daniela: [som afirmativo] 

Clarice: Você põe a pontinha nesse vértice, essa bolinha, vamos dizer assim 

[referindo-se a colocar o vértice da figura no vértice do transferidor] 

Daniela: Aí põe esse meiozinho onde? 

Clarice: O vértice tem que coincidir com essa bolinha, aí você consegue. 

Daniela: No caso pra dar um triângulo? 

Clarice: É, a pontinha do triângulo coincide, o lado do triângulo, com o lado do 

transferidor. 

Daniela: Tem que localizar o meiozinho que você falou? Agora colocar no triângulo. 

Clarice: Só de olhar o triângulo já sei quanto vale. Ó, dá sua mão, tá vendo essa 

pontinha aqui? Essa pontinha, você vai coincidir com aquela bolinha do transferidor. 

E depois você vai acertar o lado do transferidor. Quer ver, peraí, deixa eu ver aqui. 

Clarice: Ó, aqui tá de cabeça pra baixo. Você vai coincidir essas duas retas, tem que 

ficar retinho aqui, com a pontinha da bolinha. 

Daniela: Encostei.[...] 

 

Clarice demonstrou conhecer a estrutura e o manuseio da ferramenta, o que 

consideramos ser importante para a construção desse saber. Além disso, utilizou uma 

linguagem condizente com o contexto que vivenciavam – ambas com a visão 

temporariamente interrompida. Ao ensinar Daniela, Clarice produziu um saber ensinar 

Matemática numa perspectiva inclusiva.  

Observamos que o saber pedagógico de conteúdo (SHULMAN, 1986 apud RANGEL, 

2015), numa perspectiva inclusiva, ou seja, saber ensinar Matemática para alunos com 

deficiência visual vai além de conhecer a matéria que se vai ensinar. É um conhecimento 

variado do conteúdo, que o articula para o ensino. Nesse sentido, tal processo necessita que 

seu saber vá além do formalismo teórico, mas que permita ao professor apresentá-lo de forma 

clara, possibilitando que os alunos construam seu próprio conhecimento. Seria relevante, 

nesse cenário, que o conteúdo de Matemática tivesse um sentido para alunos. Assim, torna-se 

importante que o professor possa articular o saber disciplinar com situações que o aproximem 

da realidade dos estudantes. Possuir tal habilidade demanda que o docente tenha elementos 

para articular seu conteúdo, de forma a possibilitar que seus alunos o compreendam. No caso 

específico deste estudo, compreendemos ser relevante o conhecimento de especificidades da 

aprendizagem de seus alunos, seja com deficiência visual ou vidente, por exemplo, tarefas que 

o possibilitem trabalhar junto com seus colegas, que se adequem as suas diferenças. 

No terceiro encontro, distribuímos, a cada participante, doze palitos de sorvete e 

pedimos que separassem três quartos deles. Paula tinha dificuldade para retirar um terço de 

seu material:  
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Paula: Qual foi a sua estratégia? 

Ronaldo: A minha? Se isso aqui é um quarto, isso aqui é três quartos. 

Paula: Tá todo mundo com a mesma quantidade de palitos? 

Thiago: Eu tô com doze. 

Diana: Eu tô com oito. [...] 

Paula: Só pra saber, porque você falou, eu fiz um quarto, como é que você falou? 

Ronaldo: Eu tirei um quarto e dei o resto, não preciso nem contar. [...] O meu é 

doze. Eu tirei um quarto e o restante é três quartos. Tá diferente a quantidade? 

 

Ao ensinar à participante, Ronaldo contribuiu para que Paula aprimorasse seus saberes 

tanto disciplinares quanto pedagógicos. O participante escolheu uma explicação que buscasse 

a aprendizagem dela: “A minha? Se isso aqui é um quarto, isso aqui é três quartos. [...] Eu 

tirei um quarto e dei o resto, não preciso nem contar. [...] O meu é doze. Eu tirei um quarto e o 

restante é três quartos”. Por outro lado, a escolha da estratégia para explicar à Paula revela-

nos pistas sobre a concepção de ensino de frações que ele possui, pois a instigou a construir 

seu conhecimento. Assim como Shulman (1986) citado por Rangel (2015), entendemos que 

construir esse saber possibilita ao professor optar por uma estratégia que considere mais 

eficiente para representar uma ideia, utilizar um exemplo ou explicação que permita que os 

alunos aprendam o conteúdo matemático. Tal saber permite a ele escolher a maneira mais 

eficaz para explicitar um conteúdo de forma a torná-lo compreensível aos alunos. Nesse 

sentido, o fato de estarem temporariamente privados da visão favoreceu a construção de 

estratégias.  

Outro exemplo de situações dessa natureza se deu ao pedirmos que o grupo 

trabalhasse com o conceito de frações impróprias sem o uso do material concreto.  

Diana: Pode falar, Paula? Nove quartos. 

Paula: Nove quartos você falou, é quatro quartos mais cinco quartos. Um inteiro 

mais cinco quartos. 

Ronaldo: Não, acho que não. 

Paula: É. 

Ronaldo: Não, nove quartos é dois inteiros e um quarto, né? 

Thiago: Mas também pode falar dos dois jeitos. 

Ronaldo: Mas aí ela continua com uma fração imprópria, que é cinco quartos. 

Paula: É, eu falei errado mesmo. 

Ronaldo: Não, você não falou errado, você falou certo, só continuou com uma 

fração imprópria, teria que ser dois inteiros e um quarto. 

Diana: Não, não entendi não. 

Ronaldo: Nove quartos, você tem dois inteiros, que é oito quartos, dois inteiros mais 

um quarto.  

Ronaldo: Aí você deixou frações impróprias, porque, se você fala cinco quartos, 

você continua com uma fração imprópria. E a intenção é acabar com a fração 

imprópria. 

Paula: Verdade, você tem razão. 

 

Ao intervir na situação, Ronaldo demonstrou produzir um saber que favorecesse a 

compreensão de Paula e Diana: “Não, nove quartos é dois inteiros e um quarto, né?”. 
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Acreditamos que, ao vivenciar uma situação prática de ensino, foi oferecida a ele a 

oportunidade de aprender a ensinar. Em outros termos, o participante pôde construir um saber 

ensinar numa perspectiva inclusiva que, a nosso ver, possibilitou que fizesse uma intervenção 

e conduzisse as colegas à compreensão de sua explicação e do conteúdo. A estratégia 

escolhida pelo participante favoreceu que ambas as licenciandas avançassem na compreensão 

da tarefa.  

Dessa maneira, a dinâmica do curso possibilitou que negociassem estratégias, 

significados e trabalhassem coletivamente na construção de um saber pedagógico do 

conteúdo. Pensávamos que, ao vivenciar esse ambiente de aprendizagem, essa experiência 

poderia favorecer a construção de saberes que subsidiariam as escolhas das tarefas pelos 

participantes. 

Em suma, entendemos que, em todas as situações expostas até o momento, a prática 

foi importante para que os participantes articulassem seus saberes disciplinares com as 

situações de ensino em uma perspectiva inclusiva. Ao vivenciarem as situações propostas, 

construíram um saber ensinar que foi além do conhecimento puro do conteúdo, mas envolveu 

produzir um saber próprio para ensinar em um contexto de inclusão que envolvia alunos com 

deficiência visual.  

O desenvolvimento das atividades, numa perspectiva inclusiva, mostrou-se um campo 

fértil para a produção desse saber, pois possibilitou que os participantes experimentassem e 

criassem estratégias para ensinar aos colegas que não enxergavam. Vivenciar a prática da 

profissão no contexto da formação mostrou-se bastante produtivo para a produção do saber 

ensinar Matemática para alunos com deficiência visual. Segundo Rangel (2015, p. 36): 

A noção de saber pedagógico de conteúdo ampara o reconhecimento e a 

identificação de um saber de matemática para o ensino, que não pode prescindir da 

prática do professor e que envolve um processo permanente de reflexão, exigindo do 

professor engajamento e postura protagonista diante da sua ação profissional. 

  

 No último encontro do curso, os participantes escolheram um conteúdo matemático e 

apresentaram suas propostas de ensino, numa perspectiva inclusiva. Nosso propósito era criar 

oportunidades para que eles próprios criassem suas estratégias de ensino.  

Nesse contexto, destacamos as propostas apresentadas pelos quatro futuros professores 

de Matemática. Ronaldo levou uma proposta para o ensino das operações básicas por meio da 

utilização do ábaco. Ele distribuiu um ábaco de madeira para cada dupla de participantes e, 

além disso, levou materiais de baixo custo (copo de plástico descartável, palitos de sorvete 

partidos ao meio e tiras de papelão) para a confecção de um ábaco adaptado: 
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[...] Todo mundo sabe usar? Vou explicar. Então gente, o ábaco é o seguinte, a 

gente, a ideia inicial do ábaco, vamos pensar o seguinte: se você tá trabalhando com 

crianças, tá no processo de aprender a somar, subtrair, inicia com operações básicas, 

mas você vai subindo o nível, de acordo com o conhecimento desse aluno. E isso, o 

importante é frisar que não é uma atividade só para cego, são atividades para 

qualquer um. Se você faz uma operação um pouquinho mais complicada, ele é tão 

eficiente quanto fazer na calculadora ou no papel. [...] Então, o importante saber que, 

sempre, se você tiver trabalhando com uma criança e com deficiência visual, você 

tem sempre que frisar pra ela que as unidades, elas mudam da direita pra esquerda. 

Então, a primeira aqui são unidades, a segunda são dezenas, centenas e assim por 

diante. Então o número 84, ele é composto de quatro unidades e oito dezenas [foi 

colocando as pecinhas no ábaco para formar o 84]. Aí, ele já tem o número formado. 

Aí o que é importante? Nos Anos Iniciais, e acho que a própria estrutura do ábaco é 

assim, você não pode fazer uma operação que o número dê negativo. Então, 

primeiro, você trabalha, por exemplo, se for subtrair, com o maior valor. 84, vamos 

fazer uma adição [...] (Ronaldo, 4º encontro, 12/12/2015). 

 

 Assim como Bednarz e Proulx (2009), consideramos que a escolha da tarefa é de suma 

importância para a construção do saber ensinar Matemática e nos revela pistas sobre a 

concepção de ensino do participante. Entendemos que se torna ainda mais relevante quando o 

objetivo é incluir, ou seja, criar tarefas nas quais todos possam participar. Nesse sentido, 

revela as preocupações de Ronaldo ao escolher a atividade, por exemplo, que tivesse um 

caráter inclusivo (atividade direcionada para que todos participassem), priorizasse o trabalho 

coletivo (atividade realizada em duplas), o ensino de Matemática como construção de 

conhecimento pelos alunos, bem como especificidades da aprendizagem desse público 

(caráter tátil). Dessa forma, observamos, então, que ele produziu um saber ensinar 

Matemática para alunos com deficiência visual que poderia ser também utilizado por alunos 

videntes.   

Ao ensinar os participantes, Ronaldo mobilizou um saber pedagógico de conteúdo de 

Shulman (1986 apud RANGEL, 2015). Ele escolheu uma metodologia com o uso de 

materiais táteis que favoreceriam a manipulação por parte de alunos com limitações visuais. 

Além disso, ao levar ábacos para todos, mostrou que os demais alunos trabalhariam também 

por meio do mesmo material.  

Outro aspecto a destacar refere-se à importância do conhecimento da estrutura do 

conteúdo.  Isso revela uma antecipação de um aspecto que possa dificultar a compreensão dos 

alunos. Essa antecipação de possíveis dúvidas, erros, barreiras para a aprendizagem pode 

favorecer a prática pedagógica de forma a possibilitar que o professor intervenha com eficácia 

em sua ação pedagógica. 

Dessa maneira, observamos que Ronaldo mobilizou um saber pedagógico de 

conteúdo, na concepção de Shulman (1986), porém, a nosso ver, numa perspectiva inclusiva, 
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pois apresentou o conteúdo de forma a permitir que os participantes construíssem um 

conhecimento sobre as operações básicas: 

Nós estamos aqui na centena. Uma centena, que é cem e vinte dezenas [foi 

colocando as peças no ábaco para fazer a adição], aí tá pronta a conta. Se o aluno for 

deficiente visual, ele vai contar, ele começa aqui, então ele tem quatro, ele tem aí tá, 

se ele tem dez aqui, ele não precisa manter essa estrutura, ele pode mudar pra cá. Ele 

tira as dez dezenas, que é uma centena. Então eu tenho 204 (Ronaldo, 4º encontro, 

12/12/2015). 

 

O depoimento anterior nos permite observar que o conhecimento do conteúdo em 

questão foi relevante para que Ronaldo produzisse sua estratégia de ensino. Porém, sozinho, 

não garantiria a compreensão dos colegas. O participante preocupou-se em articular esse 

conteúdo com a realidade dos participantes, de forma a possibilitar que compreendessem a 

estrutura das operações básicas. A produção desse saber possibilitou que o participante 

articulasse seu saber disciplinar de forma a promover o aprendizado dos colegas, ou seja, 

permitiu que construísse uma forma para abordar o conteúdo em sala de aula, numa 

perspectiva própria para ensinar na Educação Básica. Esse saber o permitiu escolher e 

adequar uma estratégia pedagógica de forma intencional. 

Segundo Shulman (1986 apud RANGEL, 2015, p. 29), saber ensinar o conteúdo 

“representa a combinação de conteúdo e pedagogia em um entendimento de como tópicos 

específicos, problemas ou questões são organizados, representados e adaptados aos diversos 

interesses e habilidades dos alunos e apresentados no processo de ensino”. Noutros termos, 

envolve conhecer o que pode favorecer a aprendizagem dos alunos, isto é, a forma para 

trabalhar um conteúdo que facilite a aprendizagem. Em sua proposta, o participante 

preocupou-se com aspectos relacionados que favoreciam a aprendizagem dos alunos com 

deficiência visual. Tais aspectos referiam-se à possibilidade que sua proposta permitisse que 

todos os alunos participassem, cegos ou videntes. Esse saber construído pelo participante 

possibilitou que ensinasse de forma a facilitar a compreensão dos colegas. Nesse sentido, 

Ronaldo desenvolveu com eles as quatro operações básicas (soma, subtração, multiplicação e 

divisão), por meio do ábaco: 

Ronaldo: Vamos deixar esse 204 e, a partir dele, você pode fazer outras operações. 

O importante é entender a estrutura, né? Que são unidades, dezenas e centenas, e foi 

legal ela ter me lembrado que deu dez, porque, onde der dez dezenas, você tem uma 

centena. Agora, se você faz uma operação de subtração, é que é recíproco à adição. 

Agora se você faz uma operação de multiplicação, vamos fazer. 

Roberto: Vamos fazer de subtração primeiro: 204 - 70. 

Ronaldo: Então eu tenho 207. Aí eu tenho que pensar, 70, eu tenho 70, são sete 

unidades, então eu faço de novo. 

Roberto: Sete dezenas. 

Clarice: Transformo em dezenas. 

Ronaldo: Dez dezenas que são cem. 

Roberto: Ah, tá. Substituiu, primeiro substituiu, depois. 
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Clarice: Agora vai, tira, é como se você tivesse armando a conta. 

Roberto: Entendi. 

Ronaldo: Então eu tenho a mesma estrutura numérica. É uma centena, outra centena, 

dez dezenas que é uma centena, tenho uma estrutura menos setenta, então eu tenho a 

resposta. [...] 

 

 Nesse diálogo, podemos observar que a metodologia escolhida por ele engajou os 

colegas, que participaram ativamente e pareceram compreender o que lhes era exposto.  

Além disso, Ronaldo foi capaz de intervir de modo interessante e pertinente numa 

situação de dúvida de seu colega. Ou seja, conhecer o conteúdo nessa dimensão favoreceu que 

criasse uma estratégia, improvisasse permitindo a compreensão de outro participante: 

Roberto: Quando é número fracionário? 

Ronaldo: O número fracionário, o ábaco russo tem, ele tem uma divisão de cores. Eu 

acho que estende por aí. Mas se, vamos supor, você tiver iniciando no 6º ano, os 

números decimais, se quiser adaptar, se você conseguir ensinar que o número 

decimal, se você fizer multiplicação por dez, por cem, por mil, você transforma ele 

em inteiro, você vai poder usar o mesmo instrumento. [...] 
 

  Observamos que, ao apresentar sua proposta, o participante construiu um saber ensinar 

no âmbito da Educação Matemática Inclusiva, pois favoreceu a improvisação na ação 

(BEDNARZ; PROULX, 2009) e a habilidade para antecipar possíveis erros e obstáculos que 

dificultariam a aprendizagem. Possibilitou que criasse uma estratégia instantânea para 

esclarecer a dúvida do colega. Porém, entendemos que a construção desse saber fundou-se em 

saberes prévios do participante, ou seja, observamos que foi fundamental o conhecimento da 

disciplina pelo participante, numa forma pedagógica, conhecer sobre especificidades da 

aprendizagem dos alunos cegos etc. Isso o possibilitou construir um arsenal de saberes que 

favoreceram a escolha por uma estratégia de ensino mais adequada, além de possibilitar 

adequá-las aos imprevistos que a prática colocou, permitindo que aprofundasse o assunto. 

Além disso, o conhecimento de formas variadas para abordar esse conteúdo que facilitasse o 

ensino foi relevante para a produção desse saber. Dessa forma, saber ensinar Matemática 

envolveu: 

Decidir sobre os exemplos a serem usados e em que sequência, para que conduzam 

o aprofundamento do assunto, avaliar as vantagens e as desvantagens de uma 

representação para o ensino de um determinado assunto, identificar e avaliar 

metodologias e procedimentos pedagógicos e decidir como aproveitar as 

intervenções e as dúvidas dos alunos. Todas essas ações requerem uma interação 

entre o conhecimento de matemática e a familiaridade com questões pedagógicas 

que afetam a aprendizagem dos alunos (RANGEL, 2015, p. 47). 

 

 As propostas de ensino apresentadas pelos outros futuros professores também 

contemplaram especificidades do processo de aprendizagem dos alunos com deficiência 

visual. Abrangeram a escolha por estratégias pedagógicas que priorizassem o uso do tato por 
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meio de materiais táteis. Além disso, focavam em promover a socialização desse aluno, ao se 

voltarem para o trabalho em grupo entre todos. As estratégias foram também condizentes com 

o conteúdo, ou seja, possibilitaram que os participantes produzissem um saber de conteúdo 

ligado a seu ensino. 

 Outra proposta foi apresentada por Diana. Ela propôs o uso de uma régua tátil para o 

trabalho com geometria plana (área) e frações. Após distribuir figuras geométricas feitas de 

papel cartão: 

O meu trabalho é sobre figuras geométricas e frações. Metodologia: [...] É, vai ser 

distribuída uma régua adaptada, vou passar pra vocês verem. [...] Ela tá graduada de 

dois em dois centímetros. E aí ela foi feita é com material tátil. Aqui no zero eu usei 

lixa d‟água e usei E.V.A. pra fazer o resto da graduação pra eles conseguirem 

diferenciar. Aí vou passar pra vocês darem uma olhada (Diana, 4º encontro, 

12/12/2015). 

 

A estratégia pedagógica escolhida por Diana e sua apresentação revelaram que a 

participante escolheu uma metodologia adequada ao ensino de Matemática nesse âmbito, pois 

a escolha por ferramentas táteis e a atenção à sua estrutura física – de modo a facilitar o tato – 

pode favorecer a ligação entre o aluno cego e o conteúdo. Além disso, a participante destacou 

que a atividade deveria ser desenvolvida em grupos, priorizando a socialização desse aluno. 

Ela valorizou o trabalho coletivo sem desconsiderar os alunos com deficiência visual. 

  Os dados sugerem que Diana construiu, ao produzir sua proposta de ensino, um 

conhecimento sobre o conteúdo para o ensino. A participante, propositalmente, recortou as 

formas geométricas variadas com mesma área. Isso revelou um planejamento, um objetivo de 

ensino: “Se a gente fosse fazer a atividade, vocês iam perceber que essas figuras têm todas a 

mesma área, apesar de terem formas diferentes. É, acho que ia ser interessante pro grupo 

perceber” (Diana, 4º encontro, 12/12/2015). Tal escolha posicionaria os alunos num papel 

ativo na construção de seu conhecimento, pois a estratégia pedagógica da participante tinha o 

objetivo de possibilitar que descobrissem fazendo. Noutros termos, através da própria 

investigação, descobririam algumas propriedades relativas às áreas das figuras. 

 E a situação se repetiu quando mencionou sua estratégia para o trabalho com frações. 

A participante preocupou-se em vincular à realidade dos alunos:   

[...] Depois, divida a figura em partes iguais, de acordo com a quantidade de pessoas 

do seu grupo tal que receba um pedaço do mesmo tamanho. A gente fez uma 

atividade dessa na disciplina [mencionou uma disciplina do curso de licenciatura em 

Matemática relativa à inclusão], e a gente fez com bolo. Então, tinha um objetivo, 

porque a gente colocou a forma geométrica no mesmo formato do bolo, do mesmo 

tamanho, de modo que era interessante que todo mundo recebesse o pedaço do 

mesmo tamanho. Então o objetivo era esse. Antes disso, vai ter sido feito o seguinte: 

uma análise da figura, quantos lados tem a figura, quantos vértices tem, o tipo de 

angulação se possível, porque igual ao triângulo, é um triângulo com um ângulo 
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reto. E que figura geométrica apresenta a partir da descrição, e aí seria isso. A 

atividade também pode ser aplicada em qualquer um dos casos, igual, com um aluno 

que tem a visão, ou na sala de aula onde não tem nenhuma dessas questões. Aí seria 

isso (Diana, 4º encontro, 12/12/2015). 

 

   Sua proposta parte de uma situação concreta, ou seja, pedaços de bolo de mesmo 

tamanho, para desenvolver a noção de fração com os alunos. A participante, assim, facilitaria 

a compreensão do conteúdo associando-o a uma situação concreta. Novamente se preocupou 

que o aluno com limitação visual pudesse participar da atividade, assim como os demais 

colegas. Tal estratégia parece favorecer que se construa com os alunos a noção de fração, 

facilitando sua compreensão do conteúdo. Dessa forma, Diana escolheu uma estratégia 

pedagógica descarregada de formalismo teórico e desassociada do cotidiano do aluno.  

Os dados sugerem que sua proposta foi pensada de forma a se adequar às demandas 

dos alunos com deficiência visual, pois “a escolha de um procedimento para ensinar um 

determinado conteúdo exige conhecimento dos alunos” (CURY, 2012 apud RANGEL, 2015, 

p 49). Segundo Cury (2012) citado por Rangel (2015), seria nesse aspecto que o professor 

compreenderia a tarefa de ensinar. Noutras palavras, quando buscaria formas para ensinar 

mais adequadas ao aprendizado e dificuldades dos alunos.  

Thiago e Paula também apresentaram uma proposta que contemplou especificidades 

do aprendizado dos alunos cegos. Assim como na proposta de Diana, percebemos a influência 

de uma disciplina sobre inclusão cursada na graduação. A proposta da dupla também 

promovia o trabalho coletivo entre os alunos. Tal fato pode facilitar que o estudante com 

deficiência visual seja incluído no contexto da sala de aula, pois faria as mesmas atividades 

que os outros alunos e seriam oferecidas, assim, as mesmas oportunidades para aprender 

dadas aos demais. Além disso, percebemos que eles se preocuparam em articular o conteúdo 

escolhido com o cotidiano dos alunos.  

A proposta da dupla direcionou-se para o trabalho com Educação Matemática 

Financeira e reciclagem. Para tanto, os alunos juntariam latinhas que, posteriormente, seriam 

vendidas e o dinheiro seria utilizado conforme os alunos desejassem. A proposta foi 

desenvolvida na disciplina sobre inclusão que cursaram na licenciatura: 

Paula: [...] a gente fez uma disciplina com ela, que era sobre inclusão mesmo. E aí 

ela propôs pra gente que a gente fizesse um projeto, a gente escolhesse um tema, que 

não fosse da Matemática, e aí trabalhasse esse tema, dentro desse tema tudo que 

fosse possível da Matemática. 

Thiago: É, a gente tinha um obstáculo que o projeto deveria ser acessível, tanto para 

cegos, quanto pra pessoas sem necessidades especiais, né? Então, a gente fez projeto 

de reciclagem e, dentro dele, a gente tinha uma meta, tipo, a gente colocou ele pra 

ser feito, exemplo, no 3º ano, porque eles tão formando e eles tão querendo fazer 

alguma coisa. Então, como tirar proveito dessa reciclagem, gente? A gente consegue 

ganhar dinheiro com reciclagem, se todo mundo ajudar, e a gente pode fazer uma 
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viagem de fim de ano. Então, assim, esse projeto é dividido em três etapas. Na 

primeira etapa, aí a turma vai escolher o que quer fazer com o dinheiro que 

arrecadar. Uma meta que eles querem, tipo: uma viagem pra Inhotim. Aí, cada aluno 

vai pesquisar e, tipo, aí vai ficar pra cada um, tipo, quanto essa viagem sairia. É, 

sendo assim, quanto sairia pra cada aluno. 

Paula: É o custo econômico mesmo. E o quanto de dinheiro eles iriam precisar, por 

exemplo, se eu vendo o papel, é o alumínio, a latinha por tanto. Quantas latinhas eu 

vou ter que vender? 

Thiago: É, e é isso. Aí a gente tinha três ramificações de reciclagem. Uma era de 

latinha, a turma, então, deveria juntar latinha e vender pra uma empresa. Aí a turma 

mesma ia ser responsável por calcular, é, quantas latinhas eles iriam precisar pra 

atingir, tipo, cem reais. E se a gente for aumentar, então tenho latinha, a gente vai 

ganhar quanto em dinheiro? E a outra é pra fazer copo decorativo a partir de garrafa 

de cerveja. Então a gente fez isso dentro da sala, mesmo na disciplina [na 

universidade]. [...] 

 

A escolha da estratégia contemplou a realidade dos alunos e a socialização: “É, daí, na 

turma, a gente tinha surdo, cegos e pessoas sem necessidades especiais, né?” (Thiago, 4º 

encontro, 12/12/2015). Nesse sentido, tornaria possível que os alunos com deficiência visual 

fizessem as mesmas atividades que os colegas, além de tornar possível que se socializassem. 

Além disso, a estratégia contemplou também a participação ativa desses alunos: “A gente fez 

toda a montagem com os alunos mesmo” (Paula, 4º encontro, 12/12/2015). Nesse caso, os 

alunos participariam, assim como seus colegas, do desenvolvimento da atividade. Noutros 

termos, a proposta escolhida buscou posicionar os alunos num papel ativo na construção de 

seu conhecimento. Possibilitaria que criassem estratégias para a venda do material e para 

juntar a quantia necessária, coletivamente. 

Entendemos que todas as propostas apresentadas pelos licenciandos pareciam se 

distanciar de uma visão atrelada às limitações dos alunos com deficiência visual, percebendo-

o como inferior aos demais. Pelo contrário, revelam indícios de uma visão de ensino de 

Matemática na qual é possível criar ambientes de aprendizagem propícios tanto para alunos 

com deficiência visual quanto para alunos videntes, que valoriza o trabalho coletivo e a 

construção de conhecimento por parte da classe. Tudo isso em uma perspectiva de que, com 

empenho, o professor pode desenvolver tarefas matemáticas que envolvam todos os seus 

alunos. Isso se torna relevante, uma vez que compreendemos, assim como Mantoan (2005), 

que, para, de fato, incluir nas aulas de Matemática, é necessário ultrapassar uma visão de que 

o aluno não está em condições ou não as tem para frequentar e enfrentar os “rigores” e 

exigências das escolas comuns. 

Dessa forma, nos parece que o curso de extensão contribuiu para uma sensibilização 

que, em nossa concepção, pode impulsionar (ou não) os participantes a começarem a acreditar 

e a buscar oferecer um ensino mais adequado a todos os seus alunos. Tal fato foi favorecido 
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pelas vivências de situações de ensino – que demandaram que produzissem um saber para 

ensinar aos colegas – e ao preparar suas propostas que foram apresentadas no último encontro. 

Tal saber, necessário ao ensino, mostrou-se como um conhecimento da disciplina, porém de 

uma forma própria para ensinar e favoreceu a improvisação e a antecipação de possíveis 

situações que poderiam dificultar o processo de ensino e o de aprendizagem dos alunos cegos 

ou videntes, uma vez que as propostas eram direcionadas a todos os alunos.  

Além disso, favoreceu a experimentação, a reflexão e a problematização no 

desenvolvimento das propostas de ensino de Matemática. Favoreceu a aproximação entre a 

formação e a realidade da profissão. Nesse sentido, os participantes produziram seu saber 

ensinar partir de uma ação concreta de ensinar. Os participantes foram protagonistas no 

processo de construção de seu saber. 

No caso dos futuros professores de Matemática, a dinâmica do curso favoreceu que 

entrassem em contato com a realidade de ensinar. Tal aspecto demandou a construção de um 

saber de Matemática voltado para ensinar alunos deficientes visuais no contexto da prática. 

Noutros termos, possibilitou que aprendessem a ensinar, ensinando, confrontando, no âmbito 

da prática, as teorias provenientes da formação com a realidade imposta pela necessidade de 

ensinar aos colegas. Segundo Pimenta (1997, p. 10), tal fato é relevante uma vez que “o futuro 

profissional não pode constituir seu saber-fazer, senão a partir de seu próprio fazer”. No 

campo da formação de professores e de futuros professores, a prática tornou-se elemento 

relevante para a produção de saberes direcionados a ela. 

Não temos a pretensão de generalizar os dados, pois estamos cientes das limitações da 

pesquisa. Contudo, é interessante observar o potencial de uma ação de formação de curta 

duração, tal como aconteceu com o curso de extensão em estudo. Ele efetivamente contribuiu 

para o emergir de um saber ensinar Matemática condizente com princípios da Educação 

Matemática Inclusiva, produzido pelos próprios participantes. Além disso, favoreceu a 

compreensão de que é possível incluir e que o desafio demanda engajamento, 

comprometimento, vontade e se verem como possuidores da capacidade, desde que sejam 

oferecidas a eles condições para se desenvolverem. Favoreceu a produção de um saber de 

Matemática próprio para o ensino nesse âmbito. 

Para tanto, o estudo revelou que se faz necessário que sejam oferecidas aos professores 

oportunidades para que produzam seus saberes. Isso requer uma formação articulada com as 

demandas provenientes da realidade escolar, criar situações em que possam aprender a 

ensinar, aprender sobre Matemática e condições em que possam desenvolver sua autonomia e 
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compreender seu papel diante desse desafio. Nesse sentido, seriam condições para que, 

coletivamente, construam-se práticas pedagógicas mais inclusivas, da prática para a prática.        

Para promover o aprendizado dos alunos com deficiência visual inserido em classes 

regulares seria relevante o uso de estratégias pedagógicas adaptadas às suas necessidades e 

dificuldades. Seria importante que tais estratégias permitissem que se desenvolvessem 

cognitivamente, que facilitassem seu processo de aprendizagem, minimizando possíveis 

barreiras que possam dificultá-lo. Além disso, que possibilitassem que ele atribuísse sentido 

aos conteúdos matemáticos e se situe no mundo em que vive. Noutros termos, facilitasse sua 

compreensão dos conteúdos da Matemática. 

 Como o saber não é algo pronto, inflexível, mas pode ser construído, adaptado, 

moldado conforme a prática pedagógica demande (TARDIF, 2014), a formação de 

professores ganha destaque. Seria relevante que essa formação oferecesse meios e situações 

que possibilitassem a construção do saber ensinar Matemática, numa perspectiva inclusiva. 

Que oferecesse oportunidades para que os profissionais pudessem aprender vivenciando 

situações de ensino. E tudo isso, corroborando as ideias de Nóvoa (1992, p. 28) de que a 

“formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho 

pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre a sua utilização”.  

 Daí a necessidade do professor experimentar, vivenciar, construir, opinar, reconstruir, 

avaliar os resultados de modo a identificar estratégias de ensino mais eficazes, tudo articulado 

com a realidade da profissão, pois é nesse ambiente que surge a necessidade de tais saberes. O 

profissional não se sentiria sozinho, mas apoiado pelos seus colegas. Ao vivenciar situações 

do cotidiano profissional, no contexto da formação, os professores produziriam saberes 

articulados, isto é, situados com tal contexto. Tal processo favoreceria, então, a inserção dos 

saberes construídos na prática do professor, uma vez que dela originariam. E, no caso da 

inclusão, que demanda a construção de práticas pedagógicas adaptadas, seria relevante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Nesse estudo, buscamos investigar o potencial de um curso de extensão para 

mobilização de saberes docentes relacionados ao ensino de Matemática em uma perspectiva 

inclusiva. Todo o trabalho foi permeado por uma visão de inclusão mais ampla, na qual não 

apenas quem é „diferente‟ precisa ser incluído, mas, como todos os alunos são distintos entre 

si, todos devem se sentir incluídos/aceitos/respeitados na escola e, mais especificamente, nas 

aulas de Matemática. A partir deste pano de fundo, procuramos realizar um recorte – 

necessário, dadas as limitações características de uma pesquisa de Mestrado e do próprio 

curso de extensão – no qual privilegiamos a mobilização de saberes docentes relacionados ao 

ensino de Matemática para alunos com deficiência visual.  

Procuramos criar um espaço que favorecesse a vivência de experiências, o trabalho 

coletivo e reflexão sobre a prática docente e o processo inclusivo. Buscamos oferecer 

situações (tarefas matemáticas) nas quais pudessem aprender Matemática com o sentido da 

visão temporariamente interrompido e conhecer relatos de estudantes com deficiência, na 

tentativa de sensibilizá-los e de aproximá-los de situações semelhantes à que são encontradas 

no cotidiano de classes inclusivas que contam com alunos com limitações visuais.  

A análise dos dados trouxe fortes evidências de que o curso sensibilizou os 

participantes em relação à inclusão de alunos com deficiência visual nas aulas de Matemática. 

Percebemos que a maioria deles „experimentou‟ a sensação de que é possível aprender 

Matemática, mesmo privado da visão e que é possível criar situações de ensino que não 

envolvam grandes gastos e possam ser desenvolvidas com toda a classe. Além disso, 

encontramos indícios de mobilização de saberes relacionados ao ensino de Matemática para 

alunos com deficiência visual. 

A estrutura do curso – tarefas propostas, trabalho em grupo, reflexões coletivas, etc. – 

contribuiu para a reflexão e sensibilização quanto à inclusão nas aulas de Matemática e 

mostrou-se  relevante para o desenvolvimento e construção de saberes relacionados ao ensino 

de Matemática para alunos com deficiência visual. Tal fato foi favorecido pelas vivências das 

tarefas matemáticas, mas também, pelas apresentações das propostas de ensino. Observamos 

que os participantes em geral, e em particular, Clarice e os quatro licenciandos, tiveram a 

oportunidade de planejar, experimentar, discutir, ensinar aos colegas e aprender no processo. 

Tais fatos foram importantes ao favorecerem a interação entre eles, a troca de experiências, e, 
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ao possibilitar que se sentissem diretamente envolvidos despertando neles uma percepção da 

relevância de seu papel no desafio de incluir. Além do mais, possibilitou construir certa 

compreensão de que é possível incluir por meio de práticas pedagógicas mais acolhedoras das 

diferenças. 

 Os momentos de reflexão e socialização de saber, favorecidos pela dinâmica de 

trabalho em grupo, foram aspectos fundamentais do curso. A socialização ofereceu uma rede 

de apoio e favoreceu uma partilha de saberes didáticos e também disciplinares relevantes para 

uma prática inclusiva. Por meio de situações nas quais os participantes podiam aprender tanto 

sobre Matemática quanto sobre seu ensino, no âmbito da Educação Inclusiva, puderam criar 

estratégias pedagógicas de intervenção, improvisação, dentre outras. Os participantes, assim, 

tiveram a oportunidade de construir estratégias para ensinar, numa perspectiva inclusiva, e, 

simultaneamente, experimentá-las ao ensinar aos colegas.  Tais momentos contribuíram para 

que se enxergassem como parte do desafio, percebendo a necessidade de se envolverem 

diretamente nesse processo. Em nossa concepção, essa experiência favoreceu a compreensão 

da necessidade de criar, estudar, pesquisar, se envolver, refletir, ou seja, os dados sugerem 

que perceberam a inclusão como um processo que demandaria deles constante crescimento 

profissional e protagonismo diante desse desafio. E, a nosso ver, necessitamos de formações 

que favoreçam o desenvolvimento profissional como alternativa para esse contínuo 

aprendizado e crescimento investigativo docente. 

 Dessa maneira, esses aspectos evidenciam que propostas de formação dessa natureza 

têm potencial para promover a construção de saberes relacionados ao ensino de Matemática 

para alunos com deficiência visual. Se bem conduzidas, mantidas por um tempo maior, 

envolvendo sempre a participação ativa e reflexiva dos participantes, podem se constituir em 

espaços valiosos de desenvolvimento profissional docente em uma perspectiva inclusiva.  

A nosso ver, os saberes relacionados ao ensino de Matemática para alunos com 

deficiência visual em uma perspectiva inclusiva envolvem, dentre outras coisas, a habilidade 

de o professor escolher estratégias pedagógicas adequadas para sua classe e gerir sua sala de 

aula com o propósito de promover aprendizagem. Tudo isso, considerando as especificidades 

de seus alunos, e, no caso abordado nessa pesquisa, a construção de estratégias e 

representações que favoreçam a compreensão do conteúdo matemático pelo aluno com 

deficiência visual. Isso vai além de sua socialização, valorizando-o em sua diferença e 

oferecendo oportunidades para aprender, sempre que possível, junto com os colegas.  

 Porém, percebemos que, nessas situações, o saber disciplinar também se mostrou 

como condição relevante para o surgimento desse saber ensinar Matemática para alunos com 
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deficiência visual, mas, não foi suficiente. Para criar propostas inclusivas, os dados sugeriram 

haver necessidade de um saber específico. Esse se encontraria entre o conhecimento de 

especificidades da aprendizagem desses alunos, o conhecer e ter condições de construir 

estratégias pedagógicas variadas e mais eficazes, provenientes da investigação da própria 

prática, controladas e construídas pelos professores em consonância com as dificuldades dos 

alunos, e entrosamento com a ferramenta didática escolhida. A construção desse 

conhecimento pareceu favorecer a intervenção em situações de dúvidas e erros, a 

improvisação e a antecipação de possíveis dúvidas dos colegas. Tais aspectos permitiram aos 

participantes optarem por metodologias de ensino que fossem para todos os alunos.  

 Notamos também que, para a construção desse saber, foi importante contribuir para 

uma sensibilização dos participantes. Entendemos que isso possa representar (ou não) o início 

de um processo, mais significativo, de transformação de concepções no que tange o potencial 

para aprender desses alunos, bem como tocá-los para a necessidade da construção de novos 

caminhos para ensinar Matemática. Compreendemos que isso contribuiria para minimizar 

possíveis crenças que limitariam esse aluno ao que o professor possa acreditar que consiga 

aprender, mas, também, desenvolver concepções associadas à percepção do docente em seu 

próprio potencial para incluir. Em outras palavras, contribuiria para a construção de saberes 

internos a sua profissão em detrimento da possível visão pessoal atrelada a uma prática 

transmissora de conteúdos e repetição mecânica de técnicas, que pouco pode contribuir para a 

inclusão do público com deficiência visual. Isto, pois, tal visão dificultaria o desenvolvimento 

de práticas pedagógicas mais inclusivas, condizentes e baseadas nas necessidades e diferenças 

deles. A construção de concepções mais favoráveis a essa situação pode favorecer uma 

efetivação da inclusão, no cotidiano escolar. 

 A experiência com o curso nos trouxe importantes reflexões. A bagagem de 

conhecimentos, vivências, percepções que cada participante trouxe (mesmo aqueles que ainda 

não tinham experiência docente com alunos com deficiência visual), contribuiu tanto para que 

vislumbrássemos novas possibilidades para a formação de professores quanto proporcionou 

trocas positivas entre todos. Todavia, compreendemos que o tempo reduzido para sua 

realização limitou o processo, dificultando o aprofundamento de questões importantes para 

uma prática inclusiva.  

A nosso ver, não houve tempo suficiente para os participantes problematizarem suas 

concepções de ensino, o papel do professor e da escola no processo de inclusão. Ao longo do 

curso, percebemos que pouco questionaram as condições existentes nas escolas – tanto em 

termos de estrutura física quanto em termos de concepção de inclusão – que, muitas vezes, se 
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orienta por um padrão de aluno que se encaixe em um modelo estabelecido, desconsiderando 

que todos são diferentes, independentemente de possuírem deficiências ou não. Enfim, o 

tempo foi insuficiente para promover reflexões críticas sobre as práticas escolares vigentes e 

suas consequências para a inclusão tanto dos alunos com deficiência visual quanto dos 

demais. E isso, em nossa concepção, são aspectos fundamentais para a conscientização do 

professor quanto à necessidade de construir outro olhar para sua prática.  

 Porém, é importante destacarmos que não temos a intenção em atribuir somente ao 

professor a responsabilidade pela consolidação da inclusão, pois estamos cientes dos 

obstáculos que enfrentam em seu cotidiano profissional, como sobrecarga de trabalho, turmas 

lotadas, baixos salários, recursos pedagógicos limitados, etc.. A nosso ver, isso seria fruto da 

responsabilidade social de todos – equipe educacional, família, órgãos governamentais, etc.  

Defendemos, no entanto que, com atitudes simples na sala de aula e na escola, o 

docente, em conjunto com seus pares e alunos, pode construir e desenvolver formas inclusivas 

para organizar sua classe e abordar o conteúdo matemático, tornando-o compreensível da 

maneira mais condizente possível com a aprendizagem de seus alunos em suas diferenças, 

permitindo que todos participem, construindo um ambiente de solidariedade, estimulante, 

interessante, etc. 

 Nesse contexto, as reflexões sobre os possíveis impactos do curso no grupo 

pesquisado nos remeteu a relevantes questionamentos sobre os processos de formação 

continuada. Um desses aspectos foi a diversidade de formações dos participantes. O fato de os 

participantes do curso virem de distintos espaços – curso de Licenciatura em Matemática, 

Pedagogia, Curso Normal em nível médio com ênfase em Educação Infantil, intérpretes de 

Libras, dentre outros - a nosso ver, foi um interessante fator para a troca de experiências, 

interação entre variados agentes, além de proporcionar o contato com a prática de outro 

profissional, possibilitando que trabalhassem juntos em prol de um objetivo, a inclusão dos 

alunos.  

Compreendemos que essa diversidade tem grande potencial para a aprendizagem 

docente com a construção de novas ferramentas – intelectuais e físicas (construção de 

propostas de ensino de Matemática), etc. Embora, ao longo do curso, isso tenha se 

constituído, para nós formadoras, um desafio (lidávamos, em todo momento, com variados 

níveis de aprendizagem, expectativas e participação), permitiu que criássemos propostas 

interessantes, desafiadoras e construtivas que envolvessem a todos. O resultado foi uma 

intensa partilha de saberes docentes, momentos de reflexão e trabalho coletivo, que 

consideramos fundamentais para uma Educação Matemática Inclusiva.  
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A heterogeneidade do grupo possibilitou que professores, professores de apoio, futuros 

professores, funcionários da Superintendência de Ensino tivessem uma relação mais próxima, 

trabalhando em conjunto. A parceria entre Daniela (intérprete de Libras) e Clarice (professora 

de Matemática) ilustra esse fato. Ao longo do curso, ambas trocavam conhecimentos, 

estratégias de ensino, refletiam juntas. Entendemos que essa experiência pode contribuir para 

diminuir uma possível visão de atribuição de responsabilidade pelo ensino do aluno com 

deficiência ao professor de apoio. Mas, ao contrário, construir uma visão da inclusão como 

desafio coletivo, criando uma cultura escolar inclusiva de apoio mútuo, responsabilidade 

partilhada, comprometimento coletivo, aprendizagem profissional. 

 Todavia, a despeito do lado positivo dessa diversidade nas formações dos 

participantes, refletimos também sobre algumas limitações. O pouco tempo para realização do 

curso de extensão e a familiaridade/amizade entre alguns participantes, contribuiu para a 

constituição de subgrupos fechados, o que dificultou uma maior interação entre todos, pois, na 

maior parte do tempo, interagiam com quem já conheciam. Não houve tempo suficiente para 

criar laços com outros participantes. Esse fato, em nossa concepção, limitou uma maior troca 

e construção de saberes, algo que acreditamos que um tempo maior contribuísse. Dessa 

maneira, os participantes se conheceriam melhor e se sentiriam mais a vontade, criando um 

espaço mais profundo nas relações entre eles. 

 Esse aspecto, o tempo reduzido para realização do curso, também dificultou que 

trabalhássemos mais profundamente as concepções, crenças e valores dos participantes sobre 

o aprendizado dos alunos com deficiência visual. Pareceu-nos prevalecer, em alguns 

discursos, certa distância entre o „nós‟ (pessoas sem deficiência) e „eles‟ (pessoas com 

deficiência). Isso, embora seja um hábito arraigado e talvez até inconsciente, pode, a nosso 

ver, limitar o trabalho do professor, resultando na crença na necessidade de um atendimento 

diferenciado para o aluno deficiente, o que contraria a visão de inclusão defendida neste 

estudo.  

Acreditamos que a problematização de aspectos como esses, no contexto da formação, 

seria um caminho interessante que possa contribuir para conscientizar os docentes. E, o tempo 

limitado em que realizamos o curso reduziu a possibilidade de uma reflexão crítica com os 

participantes.  

Apesar destes aspectos, a nosso ver, o curso foi uma experiência exitosa em termos de 

sensibilização dos participantes em relação à Educação Matemática Inclusiva, bem como ao 

potencial do trabalho coletivo envolvendo professores, futuros professores, intérpretes, 

gestores, etc.  
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 Em suma, ao longo do curso de extensão, observamos que, dadas as condições 

adequadas, no âmbito da formação, posicionando o professor (ou futuro professor) como 

protagonista nesse processo, é possível mobilizar saberes específicos da profissão e voltados 

para o ensino de Matemática em uma perspectiva inclusiva, de modo articulado com a prática 

docente e o cotidiano escolar. Além disso, é importante ressaltar que a construção de saberes é 

potencializada pelo engajamento no próprio processo de formação. Também defendemos que 

tais oportunidades de formação, sempre que possível, alinhem-se com a realidade cotidiana 

das escolas e, principalmente, considerem as demandas e angústias e experiências positivas 

dos professores e futuros professores envolvidos. 

No caso específico do curso ora analisado, notamos que, tanto os professores em 

exercício podem mobilizar saberes relevantes à sua prática docente quanto futuros professores 

têm a oportunidade de experimentarem situações pedagógicas e aprender com as experiências 

dos primeiros. Tais experiências, tanto para a formação inicial quanto para a contínua, muito 

teria a contribuir para o desenvolvimento da autonomia docente, problematização, e 

construção de práticas críticas e reflexivas. E, consequentemente, contribuiriam para a 

construção de saberes próprios para a prática de ser professor. Nesse sentido, seria 

importante que a formação de professores favorecesse o desenvolvimento profissional e 

compreensão da importância do trabalho coletivo de investigação, fundamentados em teorias 

e pesquisas científicas para o enfrentamento do desafio de incluir nas aulas de Matemática. E, 

consequentemente, a formação seria um elemento potencial para a construção de práticas mais 

acolhedoras das diferenças. Além da possibilidade em oferecer situações favorecedoras da 

construção do saber ensinar Matemática, seria relevante que permitisse que os professores 

aprendessem uns com os outros, num ambiente acolhedor, uma vez que ensinar demanda 

compromisso, dedicação, disposição, ética, saberes específicos docentes e engajamento para 

construir uma prática fundamentada no seio da profissão, com saberes legitimados e validados 

por pesquisas científicas. 

 Não temos a pretensão de generalizar nossos resultados, e nem prescrever uma 

formação de professores, pois estamos cientes das limitações dessa pesquisa. Reconhecemos 

que essa experiência foi realizada com uma amostra reduzida, ou seja, com um número 

restrito de participantes. Além do mais, outro fato relevante foi o pouco tempo de realização 

do curso.  

No entanto, cabe ressaltar a importância que observamos de uma disciplina, eletiva, 

voltada para a inclusão, cursada na formação inicial dos futuros professores de Matemática, 

participantes do curso. Os dados apontam seu impacto na forma como os futuros professores 
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percebem a inclusão e o papel do professor de Matemática neste cenário. Isso foi observado 

não apenas nas propostas de ensino de Matemática apresentadas por eles, mais em seu 

comportamento e falas ao longo dos encontros. Essas evidências sugerem que tais iniciativas 

têm valor, mesmo quando são pontuais, opcionais e de curta duração. Elas representam um 

primeiro passo, necessário e valioso, no processo de formação de professores para uma escola 

inclusiva.  

Nesse contexto, sinalizamos a importância de um espaço para a discussão do tema e 

desenvolvimento de propostas para o ensino, nos currículos de formação de professores. A 

relevância da construção de uma formação – tanto inicial quanto continuada - que trate da 

construção de estratégias pedagógicas, articulando aspectos didáticos, aspectos da 

aprendizagem desses alunos, bem como reflexão crítica, possibilitando aos professores e 

futuros professores construírem novas formas de ensinar articuladas com as demandas da 

realidade da profissão, contribuiriam para desenvolver a autonomia docente, e isso favoreceria 

uma efetivação e incorporação do modelo inclusivo nas práticas pedagógicas. A construção 

desse espaço na formação poderia diminuir a possível distância entre os saberes da formação 

(teoria) e a profissão (prática), favorecendo a construção, a experimentação e a reflexão sobre 

situações práticas de ensino pelos futuros professores e professores em exercício. Isso, pois, 

favoreceria a inserção do futuro professor no âmbito da profissão, e, no caso da formação 

continuada, ofereceria meios para discussão e construção prática de soluções, provenientes da 

reflexão e problematização das práticas vigentes, com vistas a construir novas práticas, 

articuladas com as dificuldades e aprendizagem dos alunos, com deficiência visual ou 

videntes. Tal espaço na formação favoreceria o desenvolvimento de propostas de ensino da 

prática para a prática cotidiana. 

Reconhecemos avanços nas Políticas Públicas Inclusivas e, bem mais lentamente, nas 

de Formação de Professores. A inserção da disciplina Libras, em caráter obrigatório, 

evidencia uma preocupação em se tratar o tema nos currículos de formação inicial. Porém, 

assim como Vitaliano e Dall‟ Acqua (2012), nos questionamos se somente essa disciplina 

seria o suficiente. Será que ofereceria meios para que os futuros professores produzissem 

saberes importantes para sua prática pedagógica no ensino de Matemática aos alunos com 

deficiência visual, por exemplo?  

Entendemos que o cenário atual de formação inicial de professores em nosso país, 

além de todas as instabilidades políticas que influenciam a forma como a Educação Básica 

deve ser gerida, ainda concentra sua ênfase no desenvolvimento dos conteúdos específicos de 

Matemática em detrimento dos saberes próprios da docência, mantendo-se distante das 
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características da profissão para a qual se pretende formar os estudantes. Dessa forma, ainda 

nos encontramos muito longe de uma formação inicial que se dê de modo articulado com a 

escola, com a sala de aula, e com as demandas de uma Educação Inclusiva. 

Nesse sentido, defendemos um espaço mais representativo para uma formação de 

professores que ensinam Matemática, no âmbito da inclusão, nos currículos de formação. A 

inclusão é possível, desejável e os professores possuem potencial para isso, desde que lhe 

sejam oferecidas condições para se desenvolverem profissionalmente.  

A inclusão é um desafio que ganha contornos singulares na atualidade. Nesse sentido, 

além de leis e normativas que procurem transformar a escola em um espaço inclusivo no 

sentido pleno, é necessário transformar nossas práticas pedagógicas em práticas inclusivas. 

Trabalhar com inclusão, a nosso ver, seria respeitar e valorizar essas diferenças, oferendo 

oportunidades, por meio de formas alternativas mais condizentes com a maneira de aprender 

desses alunos, para que todos, e não somente os com deficiência, possam se apropriar da 

aprendizagem matemática. Dessa forma, a escola se transformaria num ambiente acolhedor e 

priorizador da aquisição de conhecimentos matemáticos, em detrimento de uma socialização 

ou integração do aluno com deficiência. 

Nossa experiência pessoal – como professoras e como pesquisadoras em formação – 

ao longo deste estudo nos dá a convicção de que existe um saber próprio para ensinar 

Matemática, no âmbito da Educação Inclusiva, produzido pelos professores, ao serem lhes 

dadas condições para isso. Ainda caminhamos a passos lentos rumo a uma efetivação da 

inclusão na prática diária escolar. No entanto, acreditamos no trabalho coletivo entre 

professores e futuros professores, desenvolvido em um ambiente no qual possam trocar 

experiências, vivências, opiniões, conhecimentos, em suma, refletir sobre sua própria prática, 

de modo a repensá-la de acordo com as necessidades de seu público alvo, ou seja, todos os 

alunos em suas diferenças.  
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(participante estudante)  

 
Eu, ________________________________________________, estudante do curso de 

Licenciatura em Matemática da UFOP, fui convidado(a) pela Profa. Ana Cristina Ferreira, para 

participar de um curso de extensão voltado para o ensino de Matemática para alunos cegos e surdos 

em uma perspectiva de inclusão escolar em classes regulares. Sei que o mesmo conta com o apoio da 

direção dessa instituição.  

Fui informado(a) que o curso acontecerá em seis encontros de 3h de duração, aos sábados e 

que ao final receberei um certificado confirmando minha participação no mesmo. Os encontros 

envolverão momentos de oficina, nos quais vivenciarei experiências de ensino voltadas para a 

manipulação de materiais e atividades envolvendo vídeos e tecnologias de informação e comunicação, 

bem como estudo, leitura e reflexão sobre Educação Matemática Inclusiva. Ao final do curso terei a 

oportunidade de apresentar uma atividade ou proposta de ensino, elaborada por mim em parceria com 

os colegas do curso, voltada para o ensino de Matemática para alunos cegos e surdos em classes 

regulares. O curso será coordenado pela Profa. Ana Cristina e ministrado pela professoras Viviane 

Cristiane Costa e Marileny Aparecida Martins que estão desenvolvendo suas pesquisas de Mestrado 

sob sua orientação.  

Estou ciente de que, por tratar-se de uma pesquisa, haverá a coleta de dados por meio de 

gravações em áudio e vídeo de alguns momentos dos encontros do curso, bem como por meio de 

entrevistas, questionários e registros produzidos pelos participantes. Todo o material coletado estará à 

minha disposição e à disposição da UFOP ao longo do estudo. As informações serão salvas em um CD 

e/ou DVD que serão guardados pela Profa. Ana Cristina Ferreira, em sua sala, durante cinco anos e, 

depois, será destruído. Ao final da pesquisa, poderei acessar a pesquisa na íntegra na página do 

programa do Mestrado Profissional em Educação Matemática (www.ppgedmat.ufop.br).  

Fui informado(a) que minha participação não envolverá qualquer gasto e que poderei desistir 

de participar do estudo, em qualquer momento, sem que isso me afete. Nesse caso, participarei 

normalmente do curso e receberei o certificado de participação, porém, informações e imagens a mim 

relacionadas não serão utilizadas. Além disso, meu nome não será citado em nenhum documento 

produzido nessa pesquisa. Caso deseje, por qualquer motivo, esclarecer algum aspecto ético do projeto 

e/ou das atividades desenvolvidas no mesmo, sei que poderei entrar em contato com os pesquisadores 

ou com o CEP através dos contatos mencionados ao final desse termo.  

Sinto-me esclarecido(a) acerca da proposta, e aceito participar desta pesquisa. Autorizo ainda 

a gravação em áudio e vídeo, bem como as demais formas de coleta de doas mencionadas.  

__________________________________________________________  

Assinatura do estudante  

 

 

Prof. Ana Cristina Ferreira (responsável)  

anacf@iceb.ufop.br  

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade 

Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP)  

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 

ICEB II – sala 29 - cep@propp.ufop.br  

- (31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559-1370 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(participante professor)  

 

Eu, ________________________________________________, professor da Educação 

Básica, fui convidado(a) pela Profa. Ana Cristina Ferreira, para participar de um curso de 

extensão voltado para o ensino de Matemática para alunos cegos e surdos em uma perspectiva de 

inclusão escolar em classes regulares. Sei que o mesmo conta com o apoio da direção dessa 

instituição.  

Fui informado(a) que o curso acontecerá em seis encontros de 3h de duração, aos sábados 

e que ao final receberei um certificado confirmando minha participação no mesmo. Os encontros 

envolverão momentos de oficina, nos quais vivenciarei experiências de ensino voltadas para a 

manipulação de materiais e atividades envolvendo vídeos e tecnologias de informação e 

comunicação, bem como estudo, leitura e reflexão sobre Educação Matemática Inclusiva. Ao final 

do curso terei a oportunidade de apresentar uma atividade ou proposta de ensino, elaborada por 

mim em parceria com os colegas do curso, voltada para o ensino de Matemática para alunos cegos 

e surdos em classes regulares. O curso será coordenado pela Profa. Ana Cristina e ministrado pela 

professoras Viviane Cristiane Costa e Marileny Aparecida Martins que estão desenvolvendo suas 

pesquisas de Mestrado sob sua orientação.  

Estou ciente de que, por tratar-se de uma pesquisa, haverá a coleta de dados por meio de 

gravações em áudio e vídeo de alguns momentos dos encontros do curso, bem como por meio de 

entrevistas, questionários e registros produzidos pelos participantes. Todo o material coletado 

estará à minha disposição e à disposição da UFOP ao longo do estudo. As informações serão 

salvas em um CD e/ou DVD que serão guardados pela Profa. Ana Cristina Ferreira, em sua sala, 

durante cinco anos e, depois, será destruído. Ao final da pesquisa, poderei acessar a pesquisa na 

íntegra na página do programa do Mestrado Profissional em Educação Matemática 

(www.ppgedmat.ufop.br).  

Fui informado(a) que minha participação não envolverá qualquer gasto e que poderei 

desistir de participar do estudo, em qualquer momento, sem que isso me afete. Nesse caso, 

participarei normalmente do curso e receberei o certificado de participação, porém, informações e 

imagens a mim relacionadas não serão utilizadas. Além disso, meu nome não será citado em 

nenhum documento produzido nessa pesquisa. Caso deseje, por qualquer motivo, esclarecer 

algum aspecto ético do projeto e/ou das atividades desenvolvidas no mesmo, sei que poderei 

entrar em contato com os pesquisadores ou com o CEP através dos contatos mencionados ao final 

desse termo.  

Sinto-me esclarecido(a) acerca da proposta, e aceito participar desta pesquisa. Autorizo 

ainda a gravação em áudio e vídeo, bem como as demais formas de coleta de doas mencionadas.  

____________________________________________  

Assinatura do professor  

 

  

Prof. Ana Cristina Ferreira (responsável)  

anacf@iceb.ufop.br  

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade 

Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 

ICEB II – sala 29 cep@propp.ufop.br  

- (31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559-1370 
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APÊNDICE C: 4° Encontro: Entrevista com a aluna com baixa visão: 

 

Nesse tópico descreveremos a entrevista, referente às vivências escolares de uma aluna 

com baixa visão, que foi exibida aos participantes do curso no quarto encontro. O propósito 

que tínhamos ao entrevistar a aluna era observar como foi o seu processo escolar, bem como 

as interações com os professores que teve e com os outros alunos. Além disso, queríamos 

compreender, sob o ponto de vista dela, quais métodos didáticos usados por eles em seu 

aprendizado favorecia ou dificultaria esse processo. Também foi nosso propósito, observar 

como ela acredita que deveria ser o ensino de Matemática para pessoas cegas e com baixa 

visão. Também foi nosso objetivo com a entrevista, descobrir as dificuldades, no nível social, 

enfrentadas pela aluna em sua vivência escolar. 

Chegamos ao local combinado para a realização da entrevista – uma sala de aula da 

universidade à qual a entrevistada estuda – com alguns minutos de antecedência. Quando a 

entrevistada chegou, percebemos que estava um pouco nervosa (acreditamos que isso pode ter 

ocorrido devido ao fato de ser a primeira vez que a víamos, já que a entrevista foi combinada 

por telefone). Decidimos então, antes de iniciar a entrevista, conversar um pouco com ela, 

informalmente. 

Apresentamo-nos como formadas em Matemática, e apresentamos também nossa 

pesquisa, alguns de seus propósitos – que trabalharíamos com professores e futuros 

professores que ensinam Matemática sob uma perspectiva inclusiva - bem como o curso no 

qual seria exibida essa entrevista. Mencionamos que gostaríamos de proporcionar aos 

participantes do curso, momentos em que eles pudessem refletir sobre suas próprias práticas 

ao ensinarem alunos deficientes visuais. Que pudessem perceber algumas de suas 

necessidades, dificuldades, bem como sugestões para repensarem essas práticas. Dissemos à 

entrevistada, portanto, que seu papel no curso seria muito importante, que gostaríamos muito 

de aprender com ela. 

Assim que percebemos que a depoente estava mais tranquila, pedimos permissão para 

ligar a câmera de vídeo e os gravadores de áudio. Pedimos então a ela que nos contasse um 

pouco sobre as suas vivências escolares. 

Inicialmente a entrevistada relatou sobre suas primeiras experiências escolares, desde a 

pré-escola, apontando algumas dificuldades que encontrou em socializar-se com os 

professores e com os outros alunos e sobre possíveis situações de exclusão e discriminação 
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que passou em alguns momentos de sua vida escolar. A seguir, apresentamos a entrevista 

exibida: 

Marileny: Como foram as suas primeiras vivências escolares? 

Miriam: Acho que eu tenho memórias mais a partir da pré-escola, mais ou menos uns seis anos 

tal. Hã, bom, nessa época em termos de como os professores lidavam comigo, a princípio eu 

estudei numa escola particular. Nessa escola particular, é (pausa) a minha mãe acabou 

percebendo que os professores eram, vamos dizes assim, tanto quanto negligentes. E, ela acabou 

me trocando de escola para uma escola pública. 

Marileny: Negligentes em que sentido? 

Miriam: Hã, eles não davam nem a atenção que eu precisava, e nem mesmo a mesma atenção, em 

algumas questões, que eles davam para os outros alunos. (...) era uma escola particular comum, 

uma escola regular. 

Marileny: E você se sentia excluída nessa escola? 

Miriam: Eu me lembro de uma situação em que eu cheguei na mesa da professora, e disse para 

ela que eu ficava muito triste naquela escola, porque eu não tinha amigos, e coisa e tal. Eu não 

me lembro se aquilo foi uma coisa de criança ou se realmente eu me sentia excluída, porque 

assim, eu era muito novinha, então eu não, não tenho, vamos dizes assim, é (pausa), não tenho 

uma lembrança tão forte dessas coisas todas. (...) posteriormente, então eu fui pra outra escola, 

uma escola pública, na cidade onde eu estudava, outra escola regular também. E bom, ali o que 

em termos do que os professores faziam, basicamente, eram materiais com algum tipo de 

ampliação, geralmente uma ampliação que eles faziam, eram uma ampliação feita à mão mesmo. 

Eles faziam coisas com canetas, caneta piloto preta, enfim, ampliavam as coisas que eles 

passavam. Os próprios professores, vamos dizes assim, da pré-escola até mais ou menos a quarta 

série do ensino fundamental, eles mesmos escreviam nos meus cadernos, escreviam as coisas que 

eles passavam no quadro, as tarefas, as matérias (...). 

Marileny: Você gostava de ir a essa escola? 

Miriam: Olha, eu acho que sim, eu gostava. Eu não tinha muitos amigos na escola, assim, eu 

sempre fui uma criança um pouco mais quieta e tal, mas eu gostava. 

Marileny: Você enfrentou alguma dificuldade nessa escola? 

Miriam (...) preconceitos em termos das outras crianças, acontece, aconteceu. As crianças, delas 

falarem coisas e nessa época, por exemplo, acontecia bastante de que “ah eu quero brincar com 

vocês de tal coisa”. “Há mais você não pode, porque você não enxerga, você vai se machucar”, e 

coisa e tal. Isso acontecia, aconteceu diversas vezes. (...) já em termos dos professores, (...) na 

educação física, por exemplo, havia, é, que eu me recorde, algumas situações, de algumas aulas, 

em que eu participava junto com os outros alunos. Mas havia, isso era o mais comum, é, muitas 

situações em que o professor ou professora me dava uma bola, e, enquanto ele fazia atividade 

com todos os outros alunos, eu ficava sozinha brincando de bola (risos). 

Marileny: Entendi, e as suas lembranças das aulas de Matemática? 

Miriam: O que eu acho que (pausa), por exemplo, eu acho que então, talvez que me marca assim, 

talvez seja o fato de que, é não tinha muita coisa, muito material tátil. Era mais, eram mais, era 

mais a questão da escrita mesmo, os desenhos, a escrita que eles faziam no meu caderno. O que 

tinha, vamos dizer assim, de material que pra mim poderia ser tátil, era o que tinha para os 

outros alunos. Sei lá, eu me lembro que tinha uns cubos, não sei como se chamam, uns cubos que 

são divididos todos em quadradinhos. Mas eram coisas que não eram específicas pra mim, não 

eram pensados pra mim, elas eram usadas porque aquilo tinha na escola e o professor usava 

para, porque enfim, era usado por todo mundo, não era nada específico pra mim. (...) isso 

pontualmente acontecia. Havia algumas aulas que eu me lembro, que existia o uso desse tipo de 

material, mas eram coisas, momentos pontuais. 
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Marileny: Entendi, a maioria eram aulas teóricas no quadro? 

Miriam: sim, sim. 

Marileny: E como você se sentia com essas aulas teóricas? Que estratégia você usava? 

Miriam: Bom, aí (pausa), o professor costumava passar isso pra mim, mas aí você veja bem, o 

professor passava isso pra mim, nessa época, sempre depois que ele passava isso pros alunos. Ele 

fazia lá sua explicação no quadro, nesse momento eu “tava” de fora, não tinha como. 

Marileny: Você se sentia isolada? 

Miriam: Sim, sim. Então ele fazia a explicação no quadro pros outros alunos, e posteriormente 

ele, é, fazia então no caderno (se referindo ao professor escrever em seu caderno). Enfim, vinha 

me explicar isso, mais isoladamente. 

Marileny: Mas ele usava outra estratégia quando ele sentava com você ou era a mesma forma, a 

mesma explicação que ele tinha feito no quadro, só que só com você? 

Miriam: Olha, eu acredito que era sim a mesma estratégia, era a mesma explicação, inclusive, 

vamos dizer assim, hã, com o mesmo (pausa), também era através de imagem, entende? Só que 

ele vinha me mostrar aquilo próximo de mim pra que eu pudesse, enfim, utilizar a visão que eu 

tenho, que eu tinha, pra poder ver essas imagens. 

Marileny: E como você diria que é a sua relação com a Matemática hoje? Você gosta de 

Matemática? 

Miriam: Não (risos), não gosto. 

Marileny: Por que você não gosta? 

Miriam: Eu não gosto porque eu acho assim, talvez, vamos dizer muitas pessoas não gostam de 

matemática. Mas eu acho que talvez um dos fatores que me fez não gostar de matemática, foi 

realmente o fato de muitas coisas eu não consegui me apropriar. (...) pensando até num 

determinado, é, período, até determinados conteúdos, eu conseguia me apropriar relativamente 

bem deles. Mas quando você chega, por exemplo, ensino de geometria, entre outras questões na 

matemática que envolvem muito é, que envolvem gráficos, que envolve figuras, enfim, que envolve 

mais fortemente a imagem, é, eu não tinha, vamos dizer assim, aquilo não era feito de uma forma 

que realmente eu consegui me apropriar. Então eu acho assim, por isso é, acho que um dos 

motivos por eu não ter gostado tanto assim de matemática, e até eu, eu, é, me lembro que havia, 

havia algumas coisas que eu gostava em matemática, mas quando chegava nessa parte de 

geometria, enfim, nossa, eu achava horrível. 

Marileny: Você acha que se o professor tivesse usado outro método, outras estratégias, teria te 

favorecido? 

Miriam: Eu acho que sim. 

Marileny: Miriam, eu te falei que estou atuando num curso com professores e futuros professores 

de matemática e que ensinam matemática. Eu gostaria que você desse, que sugestões você daria 

pra eles, pra que o ensino de Matemática em classes regulares fosse melhor? O que você acha 

que teria que ter? 

Miriam: Bom, eu entendo que assim, é o principal seria que houvesse mais materiais táteis, 

especialmente, quando se trata de questões que realmente vão envolver figuras, gráficos, sejam 

questões em termos da geometria e outras (...) porque assim acaba se tornando uma coisa muito 

abstrata pra gente, entende? Então é eu acho que assim, a principal questão seria realmente, é 

que nessas situações, houvesse realmente a possibilidade do uso de materiais táteis. (...) os 

professores procuram utilizar de imagens, da interpretação de imagens, né, como estratégia pro 

aprendizado, e, isso não funciona no nosso caso. Né? Ah não ser que seja de forma tátil, ou 

dependendo da situação, de uma forma que a imagem seja descrita, porque daí o quê que 

acontece, né, às vezes, é que os professores entendem, ah, é aquele aluno que eu tenho, ele tem 

baixa visão, então ele enxerga, bom ele enxerga, tá, mas ele enxerga o quê? Como que ele 

enxerga? Quais as possibilidades que a visão dele traz? Porque muitas vezes eu acho que o 
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professor, é, não entende (...). Mas, eu acho que é preciso ter em mente que o aluno não enxerga. 

Um aluno com baixa visão, vamos dizer assim, ele varia entre o enxergar e o não enxergar. Então 

é preciso levar em conta que aquele aluno também não enxerga muitas coisas. Em geral, a 

maioria das coisas, ele não enxerga. Então o quê que acontece, né, por falta dessa falta de 

compreensão, que às vezes ocorre, é que acaba acontecendo, o professor pensa, ah, se eu ampliar 

as figuras eu resolvo o problema dele. Nem sempre é assim (pausa). Nem sempre resolve. 

Marileny: Por quê? 

Miriam: Porque muitas vezes a gente não, por mais que a figura seja ampliada, por mais que, hã, 

vou colocar um exemplo, que até não aconteceu comigo nesse momento, mas já aconteceu em 

época de escola. Mas o professor te traz uma prova cheia de figuras, cheia de imagens, mas por 

mais que aquilo esteja ampliado, por mais que aquilo ali, de repente esteja, é, no computador, e 

você possa ampliar o quanto você quiser, aproximar o teu rosto ali pra ver e tal, ainda assim não 

funciona, porque, muitas vezes, a capacidade visual que o aluno com baixa visão tem, não dá 

conta daquelas imagens, entende? Então, a ampliação, ela muitas vezes não resolve, agora isso é 

uma questão também, de você conhecer o aluno que você tem. 

Marileny: Você acha importante essa interação do professor com o aluno? 

Miriam: É fundamental, com todos os alunos, e assim, vamos dizer, realmente é fundamental que 

o professor entenda quem são os seus alunos. Mas, acho que no caso, ele tenha um aluno com 

deficiência, independentemente de qual deficiência ele tem, realmente isso é ainda mais 

importante, porque no geral, se você traz alguma coisa mais ou menos padrão para os alunos sem 

deficiência, eles vão conseguir responder, talvez, é uns mais, outros menos, mas ainda assim, você 

consegue atingir algo ali. Mas se você não tem, realmente é, essa aproximação com o aluno que 

tem uma deficiência, pra entender quais as dificuldades que aquele aluno tem, se você traz um 

material padrão, não vai adiantar.      
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APÊNDICE D: QUESTIONÁRIO 

 

Caro(a) participante, 

 

Gostaria de conhecê-lo(a) um pouco melhor para preparar as tarefas de nossos encontros do curso 

de extensão de modo mais apropriado. Para isso, peço-lhe apenas que responda com sinceridade às 

questões 

 

Nome: ________________________________________________________  

Formação (assinale quantas alternativas forem necessárias):  

( ) Magistério ( ) Normal superior ( ) Pedagogia 

 ( ) Licenciatura em Matemática: ( ) concluída ( ) em andamento  

Experiência docente: ( ) nenhuma ( ) menos de dois anos ( ) dois a cinco anos ( ) mais de cinco anos  

Experiência docente com alunos com necessidades especiais: ( ) já recebi alunos com necessidades 

especiais (cite): _______________ ( ) ainda não  

Sua opinião:  

Atualmente, muito se fala em inclusão e escola inclusiva. Como você entende esses termos? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Você conhece alguma escola ou professor que tem alunos com necessidades especiais?  

( ) sim ( ) não Se sim, como ele(a) lida com a situação? 

__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Se você recebesse um aluno cego ou surdo em sua classe regular, como se sentiria? ________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Você se sente preparado(a) para ensinar Matemática para alunos com necessidades especiais? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Em sua opinião, 

 ( ) é mais adequado que os alunos com necessidades especiais estudem em uma escola especializada, 

com professores preparados para atendê-los e colegas com as mesmas necessidades.  

( ) é mais adequado que os alunos com necessidades especiais estudem em uma escola regular, 

interagindo com colegas de sua faixa etária e aprendendo a conviver com as diferenças.  
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( ) outro: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Nesse curso de extensão, pretendemos estudar formas de ensinar Matemática para alunos Cegos 

e surdos, mas também construir coletivamente atividades e propostas de ensino inclusivas. 

 O que você acha disso? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

O que você gostaria de aprender nesse curso? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Deixe suas sugestões para o curso: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Muito obrigada! 

 

 

 


