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RESUMO 

 

A Educação Inclusiva é um tema que vem sendo discutido em vários campos 

de ensino e por isso, tem provocado reflexões na formação de professores, em 

especial, na área de Educação Matemática. O estudo ora apresentado trata-se 

de uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivo analisar os artigos 

relacionados à educação inclusiva divulgados nos três últimos Encontro 

Nacional de Educação Matemática - ENEM X, XI e XII. Para tanto, discutiu-se o 

contexto histórico do processo de inclusão e as contribuições legais obtidas 

nos últimos anos, como as diretrizes curriculares que asseguram o processo de 

inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais o que se tem 

estudado na área da Matemática na perspectiva da educação inclusiva. Os 

dados demonstraram que vários fatores estão envolvidos pela complexidade do 

tema. Dessa forma, ter um olhar mais reflexivo no ensino de Matemática numa 

perspectiva inclusiva e debruçar sobre a formação de professores é um fator 

primordial.  E, nesse cenário, o princípio básico é o respeito as diferenças que 

irão refletir no fazer pedagógico. Enfim, a educação inclusiva é um desafio 

emergencial para o que dita a LDB Nº 9394/96, educação de qualidade para 

todos os cidadãos brasileiros.  

 
Palavras-chaves: Educação Inclusiva. Ensino da Matemática. Formação de 
Professores.  
 

 
 
 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 
Inclusive Education is a topic that has been discussed in several educational 
fields and so has provoked reflections on teachers training in particular, in the 
area of Mathematical Education. The presented study this is a bibliographical 
research that aims to analyze the articles related to inclusive education in the 
last three National Meeting Math Education-ENEM X, XI and XII. To this end, 
we discussed the historical context of the process of inclusion and legal 
contributions obtained in the last years, as the curriculum guidelines which 
provide for the process of inclusion of students with special educational needs 
what has been studied in the area of mathematics in the perspective of inclusive 
education. The data showed that several factors are involved by the complexity 
of the subject-matter. Thus, have a look at more reflective in the teaching of 
mathematics in a inclusive perspective and deal with the training of teachers is 
a primary factor.  And, in this scenario, the basic principle is the respect the 
differences that will reflect in the pedagogical doing. Anyway, the inclusive 
education is an emergency challenge for what dictates the LDB Nº 9394/96, 
quality education for all brazilian citizens. 
 
Keywords: Inclusive Education. Teaching of Mathematics. Training of 
Teachers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A defesa pela educação inclusiva nas escolas do país, defendida 

pelas organizações sociais e pelas políticas públicas, tem gerado um 

paradigma educacional, uma vez que a escola precisa está aberta para acolher 

todos as pessoas, sem nenhum tipo de descriminação, de modo que todos 

possam alcançar sucesso no final de cada ciclo escolar.   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº.  

9394/96) já discutiu esse cenário da oferta e garantia de uma educação de 

qualidade para todos os brasileiros.  

Este desafio tem levado a busca de uma transformação da escola 

e das estratégias pedagógicas com o desejo de promover uma educação de 

qualidade a todos.  Para tanto, as escolas precisam se adequar às 

necessidades dos estudantes em particular, aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais com adaptações curriculares e de recursos didáticos e 

tecnológicos, para dar suporte aos docentes e discentes. 

Diante do exposto, essa pesquisa se propôs como objetivo geral,  

- Promover uma discussão teórica sobre a temática da educação 

inclusiva e ensino da Matemática através da análise de estudos realizados na 

perspectiva da educação inclusiva de pessoas com necessidades educacionais 

especiais divulgados nos X (2010), XI(2013) e XII(2016) Encontros Nacionais 

de Educação Matemática – ENEMs.  

Esta é uma pesquisa que se caracteriza de natureza bibliográfica 

explicativa, pois, segundo Gil (2002, p.44),  

 

(...) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material 
já elaborado construídos principalmente de livros e artigos 
científicos, com a proposta de avaliar as produções 
relacionadas ao tema da pesquisa para identificar o processo 
de inclusão na escola regular. 

 

Como objetivos específicos foram definidos:  

- Discutir o que é apresentado nos documentos oficiais que regem 

o ensino da educação inclusiva no Brasil;  
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- Analisar as pesquisas acadêmicas realizadas para o estudo de 

educação Inclusiva nos ENEMs X, XI e XI;  

- Identificar nos documentos divulgados nos ENEMs X, XI e XII, 

desafios enfrentados pelos professores da educação básica no que se refere 

ao ensino de Matemática nesse contexto de formação.  

 

Para tanto, esse estudo bibliográfico explicativo foi estruturado em 

três capítulos. O primeiro intitulado “Educação Inclusiva: documentos oficiais” 

em que são abordados a “Carta de Salamanca” (1994), a “Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional” (LDB No.9394/96) e os “Parâmetros Curriculares 

Nacionais para Educação Especial” (PCNs, 1998).  

No segundo capítulo, intitulado “Formação Docente e Educação 

Inclusiva no Ensino da Matemática” é realizado uma discussão sobre a 

formação docente na educação inclusiva, assim como, o ensinar Matemática 

na perspectiva inclusiva.  

O terceiro capítulo, trata da análise dos estudos realizados na 

perspectiva da educação inclusiva na Educação Matemática apresentados nos 

X, XI e XII ENEMs. Por fim, são apresentados as Considerações Finais sobre a 

temática abordada a partir dos objetivos alcançados.  

Enfim, após discussão e análise das pesquisas acadêmicas 

realizadas para o estudo de educação inclusiva nos Encontros Nacionais de 

Educação Matemática X, XI e XI verificou-se que, o ensino de Matemática no 

contexto da educação inclusiva está estreitamente relacionado a formação de 

professores e que ainda tem um longo caminho a percorrer para ser implantado 

nas escolas regulares de maneira que favoreça ao ensino de qualidade a todos 

os estudantes, em particular, aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais.  

Indicaram ainda que, para que a educação inclusiva aconteça 

precisa haver oportunidades de mudanças nas pessoas envolvidas 

(profissionais da educação e estudante/família) ocasionando dessa forma, uma 

melhoria no processo de aprendizagem e, na formação da cidadania. 
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E que, para tanto, é preciso que, na diversidade, na demanda 

escolar de educandos com necessidades educacionais especiais, os 

professores trabalhem de forma coletiva dando as mãos, uns aos outros.  

Por fim, os profissionais da educação precisam ser capacitados 

para atender os estudantes com necessidades educacionais especiais, para 

que as adaptações curriculares possam ocorrer de forma efetiva, 

proporcionando um ensino de qualidade para todos.  
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2. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

 

A educação escolar de estudantes com necessidades 

educativas especiais deve ser compreendida e efetivada na sala de aula de 

maneira que possa, de forma estratégica, oferecer oportunidades iguais a 

todos os estudantes no ambiente escolar.  

 

2.1 Carta de Salamanca (1994) 

O Brasil assumiu o compromisso com a Educação Especial que 

concordou em participar da Carta de Salamanca em 1994, onde abriu as 

oportunidades para os estudantes com carência educacional especial, firmando 

um pacto com escolas e professores, de forma a qualificá-los para a educação 

inclusiva.  

Em Salamanca (1994), na Espanha, organizou-se uma 

conferência internacional, promovida pela UNESCO, para discutir sobre as 

mudanças necessárias em defesa de uma educação igualitária a todos. Como 

resultado foi promulgada a “Carta de Salamanca” que serviu como arcabouço 

para a criação das Diretrizes para a Educação Especial assegurando a todos 

os estudantes com necessidades educacionais especiais o ensino nas escolas 

regulares.  

A Carta de Salamanca(1994) se tornou um apelo especial para 

que seja tratado de maneira igualitária todos os estudantes. Preconiza que, 

 
(...)cada criança tem o direito fundamental à educação e deve 
ter a oportunidade de conseguir e manter um nível aceitável de 
aprendizagem, cada criança tem características, interesses, 
capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são 
próprias, os sistemas de educação devem ser planeados e os 
programas educativos implementados tendo em vista a vasta 
diversidade destas características e necessidades, as crianças 
e jovens com necessidades educativas especiais devem ter 
acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar 
através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao 
encontro destas necessidades, as escolas regulares, seguindo 
esta orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes 
para combater as atitudes discriminatórias, criando 
comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade 
inclusiva e atingindo a educação para todos; além disso, 
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proporcionam uma educação adequada à maioria das crianças 
e promovem a eficiência, numa óptima relação custo-
qualidade, de todo o sistema educativo (UNESCO. 
SALAMANCA, 1994, p. 12). 

 

 

O evento trouxe a reflexão em três enquadramentos que visa 

compreender novas concepções sobre educação de estudantes com 

necessidades educativas especiais: (01) diretrizes para a ação a nível nacional, 

como: política e organização, fatores escolares, recrutamento e treino de 

pessoal docente; (02) serviços externos de apoio, áreas prioritárias, 

perspectivas comunitárias; (03) recursos necessários e diretrizes da ação a 

nível regional e internacional. Esses fatores traduz um sistema de ensino 

eficiente e coerente no desenvolvimento da educação. 

As diretrizes para a ação a nível nacional devem ser elaboradas 

visando o bem-estar e igualdade de oportunidades para estudantes com todos 

os tipos de necessidades especiais e dar assistência em todos os campos, 

como saúde, segurança social e formação profissional, trabalhando junto com a 

legislação educativa do país para proporcionar-lhe uma educação ímpar, 

independentemente do setor da sociedade em que viva. Logo, 

 

Deve ser dada atenção especial às necessidades das crianças 
e dos jovens com deficiências severas ou múltiplas. Eles têm 
os mesmos direitos que todos os outros da sua comunidade de 
atingir a máxima autonomia, enquanto adultos, e deverão ser 
educados no sentido de desenvolver as suas potencialidades, 
de modo a atingir este fim (UNESCO. SALAMANCA, 1994, p. 
18). 

 

 

A Educação Inclusiva nas escolas permite que os estudantes 

possam desfrutar de orientações diversificadas educacionais, ao mesmo tempo 

que terão oportunidades de compreender valores social. Os recursos são 

amplos para se trabalhar com essa demanda de estudantes, mas para isso as 

escolas devem se organizarem em todos os sentidos, dispondo de recursos e 

trabalhando a valorização social e educacional. 

As escolas devem garantir o apoio desde uma simples ajuda a 

um programa de apoio ao estudante com necessidade especial.  Devem 
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promover sempre investigações no desenvolvimento escolar dos estudantes e 

efetuar-se nessa investigação, sempre buscando melhorar a nível regional e 

nacional. Uma vez que precisa adaptar-se a necessidade de aprendizado do 

estudante. 

 A educação inclusiva é uma tarefa em que todos devem 

participar desde a escola aos pais dos estudantes, não somente os com 

necessidades, mas os regulares também. A responsabilidade abrange toda 

comunidade, tarefa de extrema importância para a família.  

Os órgãos governamentais e não governamentais têm uma 

parcela muito importante na participação educacional, pois eles podem e 

devem oferecer uma assistência que as escolas precisam para a educação de 

estudantes com necessidades educacionais especiais e, o suporte nos 

recursos que permitam o funcionamento das escolas de qualidade, não só 

brasileiras, mas, de todo mundo. 

 

A cooperação internacional deve colaborar no desenvolvimento 
de associações regionais e internacionais de profissionais 
empenhados no melhoramento da educação das crianças e 
jovens com necessidades especiais e apoiar a criação e 
disseminação de boletins informativos e revistas, assim como a 
realização de reuniões regionais e conferências (UNESCO. 
SALAMANCA, 1994, p. 46). 

 

É importante que haja essa cooperação para que se possa criar 

um modelo de ensino mais voluntarioso e que contribua para uma educação de 

qualidade e que os países mais desenvolvidos seja modelo de ensino para os 

menos desenvolvidos. É preciso esse intercâmbio para que a educação se 

desenvolva e a educação inclusiva melhore a cada dia. 

 

2.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB No 9394/96) 

A Lei No 9394/96 que estabeleceu as Diretrizes e Bases da 

Educação no Art. 4º, parágrafo III, §1º, Art. 58.  

 
(...)atendimento especializado aos estudantes com 
necessidades especiais preferencialmente na rede de ensino 
regular visa para o estudante especial a conquista de um futuro 
promissor na sociedade brasileira, disponibilizando o apoio 
especializado apenas em caso particulares. 
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No parágrafo V, do Art. 58, as diretrizes determinam que os estudantes 

especiais gozem dos mesmos direitos que os regulares nos programas e nos projetos 

da escola em que ele participa, uma vez que a escola devem aderir a projetos de 

parceria ou programas que visem o desenvolvimento da educação, ou seja, as escolas 

já não poderão selecionar estudantes apenas regulares para representarem o índice 

de desenvolvimento nos projetos ou nas propostas de ensino da educação. 

A partir de 1996, Lei Nº 9394 foi garantida a acessibilidade dos 

estudantes especiais na escola desde sua infraestrutura até à capacitação de 

todos profissionais envolvidos, e a partir daí vem sendo desenvolvidas várias 

pesquisas nessa área da educação, e os estudantes especiais começam a ser 

visto com mais atenção pelas escolas brasileiras. Contudo, as dificuldades 

ainda persistem nas escolas para o atendimento de estudantes especiais. 

A Lei da Educação Especial foi criada com o intuito de oferecer 

maior suporte ao ensino de estudantes com necessidades especiais e, para 

que os estudantes pudessem desfrutar de um ensino melhor na formação de 

cidadãos e para que eles vivessem em sociedade de maneira igualitária, uma 

vez que eram visto como incapazes de dividir a mesma sala de aula com os 

ditos estudantes normais, eles eram submetidos a escolas especiais. 

Para assegurar que os estudantes com necessidades especiais 

tivessem o mesmo ensino que os regulares houve a necessidade da criação de 

diretrizes que efetivassem a inclusão de estudantes especiais nas escolas 

regulares brasileiras.  

As Diretrizes da Educação Especial fundamentaram o 

atendimento dos estudantes com deficiência educacional especial igualdade 

para todos através da efetivação de leis que regem no país para a vida 

acadêmica desses estudantes. É o caso da Lei No 9394/96, no Art. 4º, 

parágrafo III, que estabelece atendimento especializado aos indivíduos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 

O atendimento aos estudantes, oferecendo-lhes uma educação 

de qualidade, não se trata apenas recebê-lo na escola, mas atender as suas 

necessidades na tendência de desempenhar o papel de formador de 

conhecimento, capaz de criticar de forma analítica todas as situações que ele 

presencie no seu cotidiano.  



16 

 

As Diretrizes da Educação Especial prezam, consideravelmente, 

pelo tratamento aos estudantes com condições especiais para que possam 

encontrar sua identidade e dignidade humana para exercer sua vida na prática 

do exercício da cidadania, sem que as pessoas o vejam com desprezo e lhe 

ofereçam algo por caridade, vendo sua diferença de não acompanhar a 

evolução com a mesma facilidade que outros cidadãos, podendo ser associado 

a uma pessoa incapaz de exercer seu papel e importância na sociedade 

brasileira, pois a inconsciência humana permite esse tipo de tratamento. 

 

A inclusão escolar constitui uma proposta que representa 
valores simbólicos importantes, condizentes com a igualdade 
de direitos e de oportunidades educacionais para todos, mas 
encontra ainda sérias resistências. (BRASIL, 2001. p. 26) 

 

 

Apesar de ser uma obrigatoriedade pela Constituição Federal o 

acesso livre as escolas, os estudantes ainda enfrentam esse problema de 

engajamento desde a educação infantil e se estende pela educação média até 

o ensino superior, a assistência aos educandos especiais levando em 

consideração suas capacidades e incapacidades, sem levar em consideração 

gênero, classe social, raça ou sexo.  

Talvez essa seja a dificuldade enfrentada pela escola, pois o 

compromisso está firmado no documento esperando que, na prática, seja 

cumprida a inclusão no ensino para a formação de cidadãos capazes de 

exercer o papel na sociedade de pessoa profissional técnica e capaz de 

representar suas comunidades em qualquer adjacência da sua origem social 

tendo respeito e sendo reconhecido pelas suas competências. 

A função social da escola inclusiva é garantir a oferta e a 

permanência desse estudante, oferecendo-lhe uma pedagogia que trabalhe o 

desenvolvimento do educando com necessidades especiais baseada no 

compromisso que assumiu ao acatar as diretrizes que determinam e efetivam o 

acesso inconstitucional na educação escolar brasileira.  

Dessa maneira, não é o estudante o foco de estudos a se 

adequar a uma pedagogia educacional, mas o corpo docente, o interlocutor a 
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se capacitar para propor uma política de inclusão e consciência nesse 

processo de construção de uma instituição escolar com formação cidadã.  

O sistema educacional deve manter o acesso de todos na escola 

numa política inclusiva consciente e efetiva na qualidade de ensino e recursos 

pedagógicos, considerando as complexidades culturais de cada região. Deve-

se, gradativamente, sempre nas decisões o planejamento para estruturar cada 

vez mais consistente o pensamento inclusivo para garantir a qualidades de 

ensino desejado e necessário ao público com necessidades educacionais 

especiais, da mesma forma, a propor uma política de capacitação dos 

professores nas escolas brasileiras. 

Logo, deve haver uma política focada na conscientização e 

construção de saberes para que o ensino especial nas escolas regulares 

avance na direção do valor igualitário que vai além de ensinar, mas de fazer 

que o estudante tenha uma identidade no processo de formação. 

 

2.3 Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Especial (1998) 

Devido a heterogeneidade e a diversidade de estudantes com 

necessidades educativas especiais, muitas vezes, o professor se depara com 

teorias conflitantes na prática de ensino. E para subsidiar os professores da 

educação especial foram criados os Parâmetros Curriculares para a educação 

especial. 

Para tanto, a Secretaria de Educação Fundamental e a Secretaria 

de Educação Especial, em ação conjunta, produziram o presente material 

didático-pedagógico intitulado “Adaptações Curriculares” que compõe o 

conjunto dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PARÂMETROS 

CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL, inserindo-se na concepção 

da escola integradora defendida pelo Ministério da Educação e do Desporto 

(BRASIL, 1998). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Especial 

(1998) foram elaborados procurando, de um lado, respeitar diversidades 

regionais, culturais e políticas existentes no país e, de outro, considerar a 

necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo 

em todas as regiões brasileiras.  
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Com isso, pretendeu-se criar condições, nas escolas, que 

permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos 

socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da 

cidadania (BRASIL, 1998).  

Para promover aos estudantes condições com necessidades 

educacionais especiais o documento dos Parâmetros Curriculares para 

Educação Especial (1998) contempla algumas experiências pedagógicas 

desenvolvidas no Brasil na perspectiva de levar a todos uma educação de 

qualidade na formação de cidadãos através do respeito a diversidade e a etnia 

de cada comunidade.  

Quando o respeito é colocado para o estudante na valorização do 

indivíduo como ser humano ele vai refletir esse aprendizado posteriormente e, 

quando uma etnia é formada reconhecendo e respeitando a diferença de cada 

indivíduo, sendo ele especial ou não, é construída uma cidadania onde 

partilham uma unidade cultural fortemente entre uma sociedade. 

 

A escola que se espera para o século XXI tem compromisso 
não apenas com a produção e a difusão do saber culturalmente 
construído, mas com a formação do cidadão crítico, 
participativo e criativo para fazer face às demandas cada vez 
mais complexas da sociedade moderna (BRASIL, PCNs,1998). 

 

Cabe a massa docente refletir sobre uma perspectiva de 

formação dos estudantes que vai à escola na esperança e no desejo de 

participar de um processo educacional inclusivo no exercício da cidadania, 

reconhecendo a importância da equidade educacional.  

A ausência de atendimento a essa questão torna-se uma 

irremediável exclusão social e um desrespeito a luta incansável que o governo, 

através dos programas de inclusão e as escolas regulares, travaram para 

trabalhar de forma inclusiva no processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais no país. 

Dessa forma, percebe-se que a inclusão escolar constitui, 

portanto, uma proposta politicamente correta que representa valores simbólicos 

importantes, condizentes com a igualdade de direitos e de oportunidades 

educacionais para todos (BRASIL, 1998).  
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Mas nesse processo inclusivo onde ocorrem muitos conflitos e 

discussões precisa-se chegar a um equilíbrio entre o que já se propaga e o que 

está por vir com as mudanças que se procura na escola inclusiva. Para que 

seja alcançado o proposito almejado é preciso mais eficiência no atendimento 

ao estudante com necessidades educacionais especiais no ambiente escolar. 

Através da educação o processo de inclusão tem se intensificado 

por todo país. As pesquisas têm mostrado um crescente desempenho na 

formação de cidadão numa perspectiva integradora, apesar das dificuldades 

para integrar estudantes com necessidades educacionais especiais a crescente 

demanda de educando especial sendo incluídos, reconhecendo a diversidade 

nos tipos de deficiências conhecidas. 

Em contrapartida, percebe-se que a própria escola dificulta o 

atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais, 

transferindo a formação desses estudantes para o atendimento especializado e 

deixando de cumprir o seu papel educacional para desenvolver as 

potencialidades desses estudantes especiais. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares para Educação 

Especial Educação Especial, as necessidades educacionais especiais podem 

ser identificadas em diversas situações representativas de dificuldades de 

aprendizagem, como decorrência de condições individuais, econômicas ou 

culturais dos estudantes: 

 

• crianças com condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais e sensoriais diferenciadas; 
• crianças com deficiência e bem-dotadas; 
• crianças trabalhadoras ou que vivem nas ruas; 
• crianças de populações distantes ou nômades; 
• crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais; 
• crianças de grupos desfavorecidos ou marginalizados.  
 

        (BRASIL, PCN,1998, p. 23). 

 

 

Esses são fatores que podem influenciar na aprendizagem do 

estudante. Eles podem ser entendidos como necessidades especiais 

educacionais, porém a nossa verificação contempla apenas os estudantes com 

deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Desse modo, os outros tipos de 
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deficiências consideradas necessidades educacionais não serão verificadas 

nessa pesquisa. 

Hoje a escola para todos exige uma dinâmica curricular que 

permita ajustar a pedagogia às carências dos estudantes e, para tanto, induz o 

professor a refletir sobre a sua prática pedagógica e atitudes a serem 

desenvolvidas em sala de aula numa visão inclusiva na aprendizagem dos 

estudantes especiais na escola regular. Essa necessidade faz com que novos 

métodos de ensino sejam buscados para uma educação de qualidade para 

todos. 

O projeto pedagógico da escola, como ponto de referência para 

definir a prática escolar, deve orientar a operacionalização do currículo, como 

um recurso para promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos 

estudantes, considerando-se os seguintes aspectos: 

 

• a atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o 
processo de ensino-aprendizagem, de modo a atender às 
diferenças individuais dos estudantes; 
• a identificação das necessidades educacionais especiais para 
justificar a priorização de recursos e meios favoráveis à sua 
educação; 
• a adoção de currículos abertos e propostas curriculares 
diversificadas, em lugar de uma concepção uniforme e 
homogeneizadora de currículo; 
• a flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da 
escola, para atender à demanda diversificada dos estudantes; 
• a possibilidade de incluir professores especializados, serviços 
de apoio e outros, não convencionais, para favorecer o 
processo educacional  
                                                       (BRASIL, PCN, 1998, p. 32). 

 

 

 

Esses aspectos podem favorecer para uma educação efetiva na 

escola regular quando se trabalha a inclusão de estudantes com necessidades 

educacionais especiais e possibilita uma aprendizagem igualitária para todos 

os estudantes na formação da cidadania, considerando a capacidade e os 

valores que levam a prática pedagógica na escola regular.  

O professor precisa ter suporte para superar as dificuldades no 

aprendizado de estudantes com necessidades educacionais especiais, levando 
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em conta as adaptações curriculares que, segundo os documentos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Especial(1998) levam a 

planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em critérios que 

definem: 

 
• o que o estudante deve aprender; 
• como e quando aprender; 
• que formas de organização do ensino são mais eficientes 
para o processo de aprendizagem; 
• como e quando avaliar o estudante  

 
                                                                  (BRASIL, PCN, 1998, p. 33). 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Especial 

(1998), enfatizam que as adaptações curriculares são primordiais para atender 

as necessidades educacionais especiais dos estudantes, objetivando 

estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a 

programação curricular.  

Nesse caso, o currículo é, segundo Parâmetros Curriculares 

Nacionais para Educação Especial (1998, p.38):  

 
 
(...) um instrumento útil, podendo ou não ser modificado para a 
melhoria da aprendizagem dos estudantes com necessidades 
educacionais especiais. Essas adaptações podem ser do tipo: 
adaptações não significativas do currículo; adaptações 
curriculares significativas. 

 

 

Enfim, as adaptações curriculares estão centradas na diversidade 

da demanda escolar e acarreta necessariamente, um tratamento diferenciado, 

que pode significar, para os estudantes carecidos de oportunidades 

educacionais igualitárias, a garantia da escola de qualidade para todos, 

assegurando a formação cidadã tão almejada. 
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3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO DOCENTE NO ENSINO DA 

MATEMÁTICA  

 

Educação Inclusiva e formação docente estão intrinsicamente 

relacionadas. Trata-se de um desafio diante do cenário educacional em que 

vivemos.  A formação do docente possibilita ao professor o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes necessárias a uma prática educativa significativa, 

reflexiva, requisitos essenciais à uma educação de qualidade.  

 

3.1 Formação docente e Educação Inclusiva  

O professor precisar ser capaz de buscar argumentos que o 

possibilite trabalhar sem encontrar uma maneira de eliminar as dificuldades e 

de possibilitar um ensino inclusivo em sala regular de aula.  

E para isso, precisa buscar na pesquisa uma qualificação onde 

permita que ele transmita, em tempos de inclusão, saberes numa perspectiva 

educacional no sentido cultural e diversificado na prática de ensino 

aprendizagem. 

Essa discussão abrange todo campo de ensino pois o 
professor de Matemática antes de tudo deve ser um 
profissional que mobiliza certos saberes, ou pelo menos 
deveria: como o saber do currículo, da disciplina, da ciência da 
educação, da experiência entre outros (PAIXÃO e 
GONÇALVES, 2016, p. 4).  

 

 

Segundo Glat e Pletsch (2007 apud Paixão e Gonçalves, 2010) a 

formação especializada desse docente em nosso estado ocorre através da 

formação continuada, denominada em alguns casos de capacitação em 

serviço, realizada através de cursos, seminários, colóquios, oficinas, reuniões e 

ainda o assessoramento sócio psicopedagógico da equipe técnica em 

educação especial. 

Na formação do professor de Matemática face às necessidades 

de hoje, deve-se ter um olhar reflexivo nos dias atuais para a escola inclusiva, 
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um professor que apresente métodos e objetos para a aprendizagem do 

estudante.  

Segundo Paixão e Gonçalves (2010) 

 

E a essa formação é necessária uma formação inicial 
diferenciada na maioria dos cursos de formação anteriormente 
discutido, pois é necessário um solido saber matemático 
amparado pela pesquisa e a reflexão do fazer pedagógico a 
partir da indissociabilidade entre teoria e prática (PAIXÃO e 
GONÇALVES, 2010, p.34). 

 

Quando o professor obtém um conhecimentos através da 

formação continuada, a vivência em sala de aula flui com mais respeito, com 

uma pedagogia dinâmica e dialógica. Levando em consideração que o 

professor pode usufruir da criatividade e dos recursos metodológicos quando 

julgar necessário, para levar a aprendizagem e formar cidadãos capazes de 

refletir e criticar através de uma simples ação proposta ou levantamento no 

processo de aprendizagem do estudante especial na escola regular. 

Mas, trabalhar a inclusão nas escolas regulares não é tão 

simples, pois apesar de ser assegurado por leis a educação para todos, a 

escola não foi estruturada para atender de maneira adequada a inclusão nas 

escolas regulares na formação de professores para trabalhar com os 

estudantes com deficiências. Muitas escolas não dispõem de materiais para se 

trabalhar a educação desses estudantes e daí o desafio do professor de 

Matemática para promover o ensino para esses estudantes torna-se maior. 

Para Gusmão, Barbosa e Santos (2016), as escolas devem ser 

responsáveis pela verdadeira inclusão desses estudantes, adequando-se às 

necessidades dos mesmos e preparando seus professores para receber e 

ensinar de forma a atender as especificidades de cada um.  

A Educação Especial em escola regular é uma tarefa difícil e 

complexa. Muitos são os desafios nessa preparação, pois muitas vezes os 

professores não têm assistência em termos de especialização ou abertura para 

trabalhar com estudantes especiais. 

A adequação do professor para o ensino inclusivo possibilita o 

mesmo uma interação mais aprofundada com o educando e a ampliação dos 
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seus conhecimentos para suprir as necessidades dos estudantes na formação 

de cidadãos. E o professor, muitas vezes, terá que usar uma metodologia 

inovadora ou, até mesmo, se reinventar para poder propor ao educando o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e buscar a criatividade e 

capacidade de aprendizagem do estudante especial na sala de aula regular. 

Segundo Oliveira (2010, p. 5), quando o aluno é privado deste 

sentido o educador tem como função buscar outros meios de satisfazer esta 

necessidade. 

E para que isso ocorra, que seja repensado a educação e que 

se estruture o trabalho que os professores vem desenvolvendo em sala de 

aula, por que são os professores quem estão em constante contato com o 

estudante na sala de aula. São os professores que desenvolvem atividades e 

promovem a valorização do ensino inclusivo e se não for repensada a prática 

do professor para com o estudante, desde a formação inicial a socialização na 

sala de aula, a inclusão escolar vai se configurar no modelo de ensino sem 

perspectivas inclusivas.  

Quando um professor está qualificado para desenvolver o 

processo educativo numa sala de aula regular com estudantes especiais, os 

mesmos assimilam o conteúdo exposto com mais facilidades, pois um 

professor procura desenvolver no estudante a capacidade de aprendizagem 

que ele não consegue avançar face a uma diversidade que o professor 

profissional não buscou desenvolver em sala de aula.  

Riveira, Moreira, Silva Rodovalho, Correa e Silva e Salla (2016) 

afirma que a função desse profissional da educação é procurar meios de fazer 

com que o estudante ultrapasse seus obstáculos. Acrescenta ainda que, 

quando o professor acredita no discente, procura meios, como a ludicidade, 

que irão facilitar no processo ensino-aprendizagem e, favorecendo a 

capacidade de aprender que o educando possui.  

Desse modo, o professor da escola regular enfrenta, hoje em 

dia, dois desafios: o primeiro, a inclusão e a necessidade de desenvolver a 

capacidade de aprender do educando com necessidade educacional especial; 

o segundo, são as cobranças e as leis que regem a educação brasileira. 
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Ressalta-se mais uma vez a necessidade do professor comprometido com a 

necessidade de aprendizagem dos estudantes e a formação de cidadãos. 

 

 

3.2 Ensinar Matemática na perspectiva da Educação Inclusiva  

A Educação Inclusiva no ensino da Matemática precisa ser 

compreendida como um processo de aceitação humana e familiar e, precisa 

ser trabalhada para o enriquecimento do conhecimento acadêmico. Mas, para 

que isso aconteça, será preciso à colaboração de todos os profissionais da 

educação, como também, organizações políticas governamentais e não 

governamentais do Brasil. 

Segundo Schlünzen e Lanuti (2016), ensinar Matemática na 

perspectiva da inclusão requer um ensino que tenha como ponto de partida o 

que os estudantes já conhecem, a escolha de recursos e materiais que 

possibilitem a construção de um ambiente estimulador para a ação e reflexão 

do estudante e uma nova forma de avaliar.  

Desse modo, é preciso um olhar reflexivo acerca da educação 

inclusiva. O professor precisa ser assistido, mas cabe a ele procurar rever as 

estratégias que ele está utilizando em sala de aula na perspectiva inclusiva e, 

quando o professor analisa sua prática, ele tem a oportunidade de se avaliar, 

de poder melhorar seus métodos, analisar e perceber a importância do 

ensino/aprendizagem de estudantes com necessidades especiais em escola 

regulares. 

O lúdico está a cada dia que se passa sendo utilizado no 

processo de ensino nas escolas brasileira. Os jogos, as brincadeiras e a 

dinâmica está ganhando espaço a cada dia na escola. Os jogos e brincadeiras 

possibilita uma interação maior com os estudantes em sala de aula e, através 

desse dinamismo, possibilita que haja uma troca de conhecimento entre os 

estudantes, onde um vai adquirindo do outro.  

Mas em acordo com Riveira, Moreira, Silva Rodovalho, Correa e 

Silva e Salla (2016), não é fácil para o docente de Matemática colocar no seu 

plano de aula e nas atividades adaptadas a ludicidade, diante de tantas 

cobranças burocráticas que a Instituição de Ensino e órgãos superiores lhes 
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cobram, mas é fundamental que o professor, não só de Matemática, utilize o 

lúdico nas atividades diárias, pois é o professional que vai ter um papel 

primordial na educação dos estudantes.  

O estudante também enfrenta um desafio na educação inclusiva, 

que é a carência na desenvoltura de aulas voltadas para a aprendizagem de 

estudantes especiais na escola regular. Segundo Segadas (2007 apud Oliveira 

2010, p.5) quando o “estudante é privado deste sentido o professor tem como 

função buscar meios de satisfazer esta necessidade”. 

Quando o estudante especial é inserido na escola regular a 

assistência a sua aprendizagem, torna-se necessário a valorização social e 

educacional na formação curricular desse estudante e cabe ao professor como 

um formador de conceitos e ideias, aperfeiçoar-se cada vez mais na pesquisa 

para ampliar seus conhecimentos metodológicos e para provocar uma reação 

na capacidade de aprender dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais.  

Mas, segundo Farias (2016, p. 8),  

 

(...) com relação as práticas de inclusão em sala de aula os 
professores de Matemática ainda têm que enfrentar muitas 
dificuldades, seja formativa, social ou cultural. Uma vez que a 
carência de cursos específicos para capacitação na área de 
Educação Especial para professores é grande, os professores 
ficam com a responsabilidade educar os estudantes especiais 
e regulares em uma única sala de aula tendo que enfrentar a 
falta de estrutura da escola que não está preparada 
inclusivamente para desenvolver esse processo de ensino com 
os estudantes especial na escola regular. 

 

 

Nesse sentido, é preciso repensar uma escola inclusiva para se 

trabalhar a educação de discentes com necessidades especiais em sala de 

aula regular. É necessário especializar, através de cursos e eventos 

educacionais para a inclusão e, estruturar as escolas buscando estratégias de 

ensino que possibilite que o professor melhore seus métodos de ensino 

proposto em uma sala de aula regular.  

Para isso, é necessária a participação e o comprometimento com 

a educação no país para a construção de um conhecimento inabalável, assim 
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como uma reflexão por parte do professor no processo educacional inclusivo 

que ele está desenvolvendo na sala de aula. Ele precisa rever e analisar suas 

estratégias para a construção do saber e, estimular a aprendizagem na 

transmissão de conteúdos e situações que levam a formação social, cultural e 

educacional do estudante. 

E como alguns fatores que facilita para o professor desenvolver 

um trabalho simples e eficaz é a ludicidade, como uma das ferramentas para 

educar crianças com necessidades especiais em sala de aula regular. 

Reconhecendo as diferenças especiais à prática inclusiva de 

conhecimento, o professor vai obter através de diferentes percepções o 

entendimento da prática inclusiva e, deixar para traz aquela visão de 

conhecimento aquisitivo e imposta pelo professor. O conhecimento inclusivo 

trabalha em duas frente: o respeito e também a postura do professor para com 

o estudante.  

O professor de Matemática para desenvolver uma inclusão na 

prática educacional, precisa refletir os objetivos metodológicos na congregação 

de valores e necessidades educacionais, por meio de atividades estimulantes e 

implementação de conceitos para fazer os estudantes a apreender o conceito 

proposto e a produção de conhecimentos. 

Enfim, a educação básica para estudantes com necessidades 

educacionais especiais, e também para os estudantes regulares, é a base para 

o decorrer da sua carreira literária e meramente na formação de um cidadão 

que vai ter um papel importante na sociedade. E, o professor como mediador 

de conhecimento, tem um papel muito importante nessa base de ensino: que é 

o despertar o conhecimento e o interesse desse alunado. Dessa forma, é uma 

missão para o professor consegui despertar o estudante para uma vivência em 

sociedade. 
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4. ANÁLISE DE ESTUDOS REALIZADOS NOS ENEMs X, XI E XII                                                 

 

O Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) é um 

evento organizado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática a cada 

três anos. Tem como objetivo, favorecer e contribuir para com os estudantes da 

área de Ensino de Matemática e a troca de experiência, na oportunidade de 

apresentar pesquisas e experienciais docentes em diversas modalidades da 

educação. Os trabalhos que contribuíram para esta pesquisa foram 

apresentados nos últimos três eventos que ocorreram de 2010, 2013 e 2016. 

Em 2010 (X ENEM), em Salvador/BA; em 2013 (XI ENEM) em Curitiba/PR e, 

em 2016, o XII ENEM ocorreu em São Paulo/SP. 

Para a análise dos estudos apresentados nos últimos três ENEMs 

separou-se artigos científicos nas seguintes categorias: estudos apresentados 

sobre estudantes com deficiência visual; estudantes com deficiência auditiva; 

estudantes com deficiência intelectual e, metodologias de ensino para 

estudantes com necessidades educacionais especiais. Dessa forma, os 

documentos selecionados nos possibilitou explanar uma conclusão sobre os 

estudos apresentados.  

 

4.1 Mapeando os eventos pesquisados 

Os trabalhos que contribuíram para esta pesquisa foram 

apresentados nos últimos três eventos que ocorreram de 2010 à 2016. Em 

2010 (X ENEM), em Salvador; em 2013 (XI ENEM) em Curitiba e, o último (XII 

ENEM), em São Paulo. 

O X ENEM que ocorreu em 2010, na modalidade comunicação 

oral foram 541 publicações com catorze (2,59%) relacionados com a Educação 

Inclusiva. Dentre elas, analisou-se duas (14,3%) publicações. 

O XI ENEM, que propagou-se no ano de 2013, obteve um total 

de 769 publicações, dentre elas, vinte e duas (2,86%) relacionadas a Educação 
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Inclusiva. Do total sobre inclusão, analisou-se duas que corresponde a 9,1% 

das publicações. 

O XII ENEM que ocorreu em 2016, divulgou-se um total de 970 

publicações e verificou-se que, vinte e uma (2,16%) estavam relacionadas a 

Educação Inclusiva. Desse total, foram analisadas onze (52,4%) publicações.  

O quadro 1 mostra mais detalhadamente o ano e os eventos em 

sua totalidade. 

 

Quadro 1 – Pesquisa: Educação Inclusiva e Ensino da Matemática: análise dos 
estudos realizados pelo ENEM (X, XI e XII). UFPB/Campus Rio Tinto, 2018. Dados 
dos eventos pesquisados. 
 

EVENTOS 
ANO DO 
EVENTO  

Trabalhos 
apresentados 

Temática da 
Educação 
Especial 

Analisados 

X ENEM 2010 541 14 2 

XI ENEM 2013 769 22 2 

XII ENEM 2016 970 21 11 

TOTAL  3 2.280 57 15 
Fonte: próprio autor 

 

Para o levantamento dos dados, foram observados os artigos 

relacionados ao tema e autores que discutem a educação inclusiva. Na busca, 

foram encontrados cinquenta e sete (57) artigos apresentados nos últimos três 

encontros do ENEM relacionados a Educação Especial (o que representa 2,5% 

do total), onde foram analisados quinze (15) dos mesmos, o que equivale a 

aproximadamente 26% do total de publicações nos três eventos que tem como 

o foco da pesquisa.  

Nesse sentido, foi preciso pensar estrategicamente cada etapa 

desta pesquisa, reconhecendo as diferenças e as ideias expostas por cada 

autor analisado. Pertinente a inclusão de estudantes com necessidades 

educacionais especiais, não procurou-se fazer conclusões ou diagnósticos para 

os estudantes em cada especificidade, e sim, buscar de uma maneira geral, 

mostrar o processo de inclusão nas escolas regulares brasileiras. 

Quanto às estatísticas dos eventos, percebeu-se, de acordo com 

o quadro 2, um número pequeno de publicações sobre a Educação Especial 

apresentadas nos eventos do ENEM: 
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Quadro 2 - Quadro 1 – Pesquisa: Educação Inclusiva e Ensino da Matemática: 
análise dos estudos realizados pelo ENEM (X, XI e XII). UFPB/Campus Rio Tinto, 
2018. Número e percentual de trabalhos sobre Educação Especial nos eventos 
pesquisados. 
 

EVENTOS       TOTAL     APRESENTADOS % 

X ENEM 541 14  2,59 

XI ENEM 769 22  2,86 

XII ENEM 970 21  2,16 

TOTAL 2.280 57  2,50 
Fonte: próprio autor 

 

 

Da totalidade de artigos verificados e analisados, notou-se que 

eles estavam direcionados para a educação de estudantes com deficiência 

visual, deficiência intelectual, deficiência auditiva e à formação de professores: 

práticas e estudos educacionais. Não haviam artigos relacionados a deficiência 

física.  

O mapeamento feito confirma que há ainda poucos estudos na 

área da educação inclusiva apresentados no evento, no decorrer dos anos. 

Percebe-se uma constante nos debates a partir do ano de 2013 sobre esse 

tema quando levou-se em consideração a quantidade de publicações em cada 

evento do XI ENEM.  Verificou-se ainda, que há uma necessidade de mais 

pesquisas na área da educação especial e uma maior problematização sobre o 

ensino/aprendizagem inclusivo na área da Matemática. 

Dos artigos apresentados sobre a necessidade educacional 

especial a maioria está relacionada a deficiência auditiva, em segundo vem a 

deficiência visual, a deficiência intelectual aparece em terceiro lugar e, por 

último, os que tratam dos outros tipos de deficiências, como os estudantes com 

altas habilidades. 

 

4.2 Análises e discussões dos dados pesquisados 

O X Encontro Nacional de Educação Matemática (X ENEM), 

foi realizado nos dias 7 a 9 de julho de 2010, em Salvador – BA, tinha como 

tema “Educação Matemática, Cultura e Diversidade”. Mobilizou cerca de 

quatro mil participantes, principalmente os professores baianos das escolas 
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públicas, que dificilmente têm a oportunidade de ter contato com os mais 

renovados investigadores do país.  

Durante esse evento discutiram temas relevantes, tais como: 

 Influência e importância da cultura e do ensino da Matemática;  

 Respeito à diversidade que cada dia invade a sala de aula e a escola;  

 Desafios de se ensinar Matemática para estudantes cegos, surdos ou, 

com dificuldade de aprendizagem;  

 Integração das tecnologias e proliferação dos cursos a distância para 

formação de professores;  

 A necessidade da pesquisa acadêmica chegar a escola;  

 A formação de grupos colaborativos entre universidade e escola. 

 

Na modalidade comunicação haviam 541 publicações, das quais 

apenas 2,59% estavam relacionados à Ensino de Matemática com educação 

Inclusiva. 

O XI Encontro Nacional de Educação Matemática (XI ENEM) 

foi realizado de 18 a 21 de julho de 2013, na cidade de Curitiba – PR e teve 

como tema: Retrospectivas e Perspectivas da Educação Matemática no 

Brasil. O mesmo tinha como meta fundamental consolidar a sociedade como 

uma entidade que congrega todos aqueles que desejam levar adiante uma 

educação Matemática de melhor qualidade. E, o professor era um elemento 

fundamental.  O XI ENEM cria condições para a participação efetiva dos 

docentes, como protagonistas do encontro (algo imperativo). Durante esse 

evento, foram divulgadas um total de 769 publicações no qual aparecem 

apenas 2,86% com o tema educação especial.  

O XII Encontro Nacional de Educação Matemática (XII ENEM) 

foi realizado no período de 13 a 16 de julho de 2016, na cidade de São Paulo – 

SP e teve como tema "A Educação Matemática na Contemporaneidade: 

desafios e possibilidades". A proposta do evento foi colocar em discussão as 

novas temáticas e tendências que perpassam a Educação Matemática: quer 

que seja como campo profissional, que seja como campo de pesquisa. Foram 

apresentados durante esse evento apenas 2,16% do total de publicações na 

área da educação especial.  
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No total de artigos apresentados com a temática da educação 

inclusiva nos ENEMs X, XI e XII, foram analisados pouco mais de 26% dos 

artigos publicados nos três eventos do Encontro Nacional de Educação 

Matemática sobre a temática.  

Desde a criação das diretrizes e bases da educação especial, a 

escola regular se tornou o ambiente de todos os estudantes da sociedade, 

tantos os estudantes com necessidades educacionais especiais quanto os 

estudantes regulares e, estes passaram a compor uma única classe de 

estudantes nas escolas brasileiras (tanto pública quanto privada). Com isso, a 

parcela de estudantes com necessidades educacionais especiais passou a ser 

maior para o atendimento nas redes de ensino brasileiro. 

Com a demanda de estudantes a cada dia em constante 

crescimento, esse convívio trouxe a oportunidade de trabalhar o 

desenvolvimento crítico dos estudantes especiais com a convivência com 

estudantes regulares, trazendo com isso novas metodologias de 

ensino/aprendizagem para as escolas numa perspectiva inclusiva e propondo-

lhes a oportunidade desses estudantes com necessidades educacionais 

especiais, de se engajarem numa escola de nível superior.  Muitos desses, 

conseguiram prosseguir os estudos para conseguir uma formação acadêmica 

ao longo desse período inclusivo, outros ficaram na metade do caminho, por 

um ou outro motivo. 

Nos últimos anos a parcela de estudantes com necessidades 

educacionais especiais a fazer parte do ensino superior vem crescendo 

surpreendentemente e, trazendo a reflexão que, no passado, tirou-se esse 

direito dos estudantes de maneira privativa e preconceituosa na nossa 

sociedade. 

No entanto, esse desafio de propor uma educação de qualidade 

para os estudantes com necessidades especiais não é tão simples, levando em 

consideração a dificuldade que as escolas enfrentam para ofertar um ensino 

diversificado a essa demanda de estudantes.  

E dessa forma, é necessário o apoio não só das instituições 

educacionais, mas também de outras instituições governamentais, para poder 

dar continuidade no processo de ensino inclusivo. 
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Apesar de o estado garantir a educação para todos, percebe-se 

uma constante precariedade nos meios pedagógicos necessários para se 

trabalhar em sala de aula com essa demanda de estudantes, o que acarreta 

uma série de dificuldades para a educação de modo geral. 

Como foi visto na Carta de Salamanca (Espanha, 1994) e nas 

Diretrizes da Educação Especial (1999), os governantes trazem sugestões e 

garantias de permanência nas escolas, reconhecendo seus direitos. Mas não 

tratam de propostas de ensino para melhoria da educação especial visando a 

qualificação de todos os estudantes nas escolas. 

Para desenvolver o ensino de qualidade na educação 

Matemática para estudantes com necessidades especiais, vem sendo 

desenvolvidos vários estudos na área da educação Matemática para 

estudantes com diferentes tipos de necessidades especiais: surdos, deficientes 

visuais, deficientes mentais, dentre outros. 

A reflexão sobre os estudantes surdos nos mostra a 

preocupação da educação oferecida a esses estudantes, como os que estão 

aceitando os meios de ensino propostos nas escolas regulares. Entendendo 

que a Matemática é essencial para todas as áreas de ensino e, ela também 

traz muita dificuldade no seu aprendizado.  

Uma metodologia arcaica nessa fase da aprendizagem trará 

para os estudantes, no decorrer do ensino, o reflexo da dificuldade e 

incapacidade de aprender o conteúdo com facilidade e clareza. Mas, quando o 

professor levar para a sala de aula recursos inovadores e propostas de ensino 

diversificado os estudantes, de modo geral, vão se sentir mais capacitados 

quantos ao ensino na formação de cidadãos. E quando adquirir essa 

capacidade, através da ação do professor, os obstáculos se tornarão cada vez 

menores quando os estudantes se depararem com situações que exijam o 

conhecimento repassado nas escolas. 

É importante que a educação Matemática transmitida para os 

estudantes com necessidades educacionais especiais contribua para a 

formação e pessoas críticos e reflexivas ao realizar uma leitura de um 

enunciado de qualquer contexto, seja ele pertencente a quaisquer área como 
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Língua Portuguesa, História, Física, Química entre outras, para compreensão e 

leitura de mundo.  

E para isso, analisou-se o ensino para alguns casos de 

estudantes especiais para compreender como é a educação de, por exemplo, 

estudantes surdos, estudantes com deficiências visuais e estudantes com 

deficiências mentais no decorrer do nosso estudo. 

A inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais 

além de ser um tema para ser refletido é uma questão desafiadora na 

discussão da educação para estudantes especiais. Por isso, procurou-se 

compreender como é o processo de inclusão, segundo questionamentos 

levantado nos Encontros Nacionais de Educação Matemática (ENEM) dos anos 

de 2010 a 2016, onde realizou-se uma análise dos documentos apresentados 

nesses três eventos da educação brasileira, buscando a ampliação do 

processo educacional dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais no Brasil. 

A relação que a escola regular está tendo com os estudantes 

especiais, que parece ser de inclusão, vem provocando o seguinte 

questionamento, até onde a inclusão se estabelece nesse processo, uma vez 

que os estudantes especiais se misturam aos estudantes regulares para trilhar 

na caminhada da educação.  

Quando partiu para a realidades das escolas, observou-se 

discursos referentes ao ensino de estudantes especiais em escolas regulares 

e, verificou-se que é desafiador propiciar ao estudante com necessidades 

educacionais especiais um ensino de qualidade nas escolas regulares, uma 

vez que as escolas não foram preparadas para receber uma parcela dessa 

especialidade de estudante.  

Apesar de existirem Leis que garante o acesso desses 

estudantes à escola, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação lei 

Nº 9394/96 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8069/1990, 

porém, a garantia não permite ao estudante especial a qualidade na formação 

do sujeito do cidadão. Isso acarreta uma reflexão mais ampla na questão 

qualidade ensino. 
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No X Encontro de educação Matemática (2010) se discutiu o 

tema Educação Matemática, Cultura e Diversidade, sendo apresentado um 

estudo sobre estudantes com necessidades educacionais visual numa escola 

estadual da cidade de Caruaru no Estado de Pernambuco, pela pesquisadora 

Maria Lucida de Oliveira (Oliveira, 2010). A mesma evidenciou que, os 

estudantes com deficiência visual precisavam de mais auxilio e mais atenção 

na aprendizagem da Matemática na escola, para a ampliação dos 

conhecimentos matemáticos. 

A pesquisadora ainda evidenciou que, apesar de ter acesso a 

materiais especializados na escola, os professores não tinham qualificação 

adequada para proporcionar a esses estudantes o ensino da forma que eles 

precisavam, pois eles precisavam de mais tempo para aprender em relação 

aos regulares. Além disso, estes materiais especializados não eram utilizados 

nas aulas propostas; não havia acompanhamento especializado, o que tornava, 

não uma inclusão, mas, uma integração de estudantes especiais na escola, na 

prática da educação escolar.  

Essa situação nota-se frequentemente nas escolas brasileiras, 

uma vez que as escolas não foram preparadas para o atendimento escolar 

desses estudantes, nem foram estruturadas no quesito qualificação de 

professores.  

Os pontos positivos deste artigo foram a socialização dos 

estudantes e professores com a autora, onde puderam dialogar e expuseram 

suas opiniões acerca da educação especial. Destacando que na visão da 

autora, quando a escola usou o material concreto no teste: os estudantes com 

necessidades educacionais especiais aprenderam com mais facilidade; que a 

escola disponibilizava de recursos didáticos para a educação de estudantes 

especiais; existia uma boa relação entre estudantes regulares e estudantes 

com necessidades educacionais especiais. 

Mas, por outro lado, vem como pontos negativos: a falta de  

iniciativa e de estimulação de sentidos para a participação dos estudantes 

especiais; a escola em foco não trabalhava com inclusão e sim com integração; 

os materiais especializados não eram utilizados nas aulas de Matemática; não 

havia acompanhamento especializado nas aulas de Matemática para os 
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estudantes especiais; os professores, por não serem qualificados, 

apresentavam dificuldades para a didática com estudantes com necessidades 

educacionais especiais; as adaptações não eram adequadas para aulas com 

essa demanda de estudantes e que as salas de aula eram superlotadas.  

Contudo, verificou-se que os contrapontos são muito mais 

extensos que os pontos positivos, deixando claro que a escola observada 

precisava se reestruturar para incluir e não integrar estudantes com 

necessidades educacionais especiais, o que dificulta nos aprendizados desses 

estudantes. 

Dessa forma, percebeu-se que o desafio de se trabalhar com 

estudantes com deficiências visuais exige um pouco de atenção a mais dentre 

os estudantes regulares e, que o auxílio e o acompanhamento do professor 

especializado têm uma contribuição significativa na aprendizagem desses 

estudantes. 

Recai-se para a falta de uma estruturação para Ensino Inclusivo 

nas escolas regulares para dar ênfase na educação desses estudantes com 

deficiência visual segundo o professor, além, do conhecimento adquirido na 

sua formação precisa buscar mais meios didáticos e metodológicos para 

trabalhar com esses estudantes em sala de aula, sendo necessária uma 

formação inicial diferenciada da vivenciada na maioria dos cursos de formação 

anteriormente (ENEM, 2010). Além disso, acrescenta, 

 

(...) para que os professores possam trabalhar de maneira mais 
coesa na educação de estudantes especiais. Vale ressaltar que 
durante as aulas regulares de Matemática não ocorre nenhuma 
adaptação na sala de aula ou ao menos nos materiais 
utilizados (ENEM, 2010, p. 7). 
 
 
 

Assim, pode-se observar a falta de estruturação para trabalhar 

com educação inclusiva na escola regular e, sendo assim, que os professores 

não foram preparados para enfrentar esse desafio e veem a falta de estimulo 

para utilizar materiais que ele, muitas vezes, não tem acesso nas escolas, 

como materiais em Braile, por exemplo.  
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A metodologia adotada pelo professor pode influenciar 

significativamente no processo de aprendizagem dos estudantes nas aulas 

apresentadas das escolas regulares, pois um simples material manipulativo, 

por exemplo, pode fazer com que os estudantes aprendam o que apresentava 

dificuldade em assimilar no conteúdo proposto em sala de aula e, que lhe tirará 

a oportunidades e desenvolvimento no progresso de compreensão do conteúdo 

apresentado no dia-a-dia para a vivencia na sociedade. 

Segundo Araújo e Sales (ENEM 2016, p. 11)  

 

a escolha metodológica pode representar uma possível 
reflexão de se pensar numa inclusão, que não restrinja, mas 
que dinamize a ampliação de todos poderem fazer uso e ao 
mesmo tempo numa outra perspectiva ótica, e ampliar as 
sensações e sentido de perceber não só a Matemática  ou 
qualquer conteúdo dela provido, mas de aprender a aprender, 
aprender a pensar, aprender a ser, aprender a refletir na 
riqueza d possibilidades de nossos infinitos sentidos 
assimilados e acomodados presentes no convívio da 
diversidade humana. 

 

 

Para o professor atender os estudantes com necessidades 

educacionais especiais de maneira inclusiva, deverá buscar estratégias de 

aprendizagens facilitadoras de acordo com as necessidades dos mesmos, 

assim como recursos que facilitem a compreensão dos conteúdos conceituais 

que apresentem dificuldades de aprendizagem,  

Para Araújo e Sales não é o estudante  

 
(...) que tem que se adaptar, geralmente sem condições para 
tal, sua forma de aprender ao ritmo da aula, mas ao contrário, o 
ritmo e dinâmica da aula e que devem ser adaptados para 
permitir a participação e a aprendizagem de todos os 
estudantes (ENEM, 2016, p. 2). 

 

 

E quando o professor propaga aulas dinâmicas e utiliza recurso 

criativos visando a aprendizagem dos estudantes, eles começam a apreender o 

conhecimento que é preciso para viver em sociedade quanto cidadãos. Para 

isso, é necessário que haja uma compreensão da necessidade de formação de 
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cidadãos nesse processo diversificado da aprendizagem na Educação 

Inclusiva.  

Ensinar Matemática a estudantes com deficiência visual precisa 

do uso de material especializado e, é impreterivelmente indispensável já que, 

como se trata de transmissões de informações apenas ouvindo os estudantes 

com deficiência visual, não consegue trabalha a parte escrita do contexto. E na 

perspectiva do ensino de Matemática, o professor tem o desafio de propiciar 

uma aula adaptada e efetiva para esse estudante com deficiência visual.  

Ainda na reflexão sobre a inclusão de estudantes com 

necessidades educacionais especiais, no ensino de Matemática para o surdo, o 

uso da linguagem de gestos, sinais e figuras geométricas e LIBRAS, para 

facilitar no entendimento, pois os surdos possuem sua própria linguagem 

cultural que vem desde a maternidade, diferente da linguagem do ouvinte, que 

tem a capacidade de compreender a escrita e a fala textual.  

O surdo só vai começar a compreender o mundo provavelmente 

mais tarde que o ouvinte, pois a criança ouvinte ao nascer já começa a escutar 

os pais falando e gravando os sons que ouve e, já os surdos veem os pais 

falando nos primeiros contatos mas só conseguem observar gestos comuns 

acenando para eles. E ao ingressarem na escola, eles começam a entender 

esses significados gestuais e, através do ensino da LIBRA, o estudante surdo 

começa a compreender o mundo de maneira mais clara.  

O material concreto torna-se uma ferramenta muito importante 

para educação de estudantes com deficiência visual, além disso, o seu 

manuseio não é difícil quando se utiliza corretamente, pois quando a criança 

com deficiência visual estuda através do toque a sua compreensão torna-se 

mais eficaz.  

Daí percebe-se, que, quão mais experiência a criança vive mais 

conhecimento vai adquirindo conhecimento e, quanto mais trocas de 

experiência a criança troca o processo educacional evolui e, quando essa 

prática de integração ocorre na sala de aula mais dinâmico se torna o processo 

de inclusão. Esse estímulo deve sempre ser incentivado na criança para que 

ela alcance objetivos de vida na sociedade e possa refletir sobre o sentido da 
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aprendizagem, valorização e possibilidades de aprender Matemática numa 

diversidade e abstração, num intuito inclusivo.  

A interação faz com o estudante trilhe por caminhos 

enriquecidos de conhecimentos e possibilite a valorização do sentido literário e 

educacional e contribui para a valorização no processo interativo entre o sujeito 

e suas potencialidades nos meios de comunicação na sociedade.  

Tanto o professor quanto o estudante com deficiência visual ou 

não, a falta de preparo o torna incapaz de prosseguir com os objetivos diante 

do despreparo metodológico e psicológico e, quando essa reflexão é vista de 

um ponto de vista inclusivo, aumenta a discussão sobre qual educação está 

sendo proposta na Matemática para estudantes com necessidades 

educacionais especiais.  

Para os surdos é indispensável a LIBRAS, pois os gestos e 

movimentos, icônicos ou não, vão traduzir o universo que o surdo quer 

entender, pois os movimentos gestuais, passam significados relativos a 

palavras na maioria das vezes e não frases e textos, mas em muitas vezes 

podem transmitir textos. A alfabetização do surdo em sala de aula regular traz 

a possibilidade de introduzir uma nova metodologia de ensino para todos os 

estudantes.  

Assim, como na língua portuguesa, os estudantes estudam a 

Matemática para compreender sua significação simbólica e abstrata que leva o 

estudante a viajar na linguagem Matemática para compreender e, poder criticar 

o objeto da Matemática.  

O estudante surdo compreende, através da LIBRAS, esse 

significado numericamente e simbolicamente o objetivo da Matemática, através 

de códigos e sinais de acordo com o que o professor desenvolve na sala de 

aula. Esse processo necessita resgatar o conhecimento que já foi estudado.  

Porém, é preciso estar constantemente em evidência na educação para o 

surdo que, para que o processo de ensino/aprendizagem obtenha êxito, os 

estudantes surdos precisam superar alguns desafios em sua aprendizagem.  

A relação ensino/aprendizagem com surdos em escola regular 

faz-se necessário uma metodologia diferenciada que transmita conhecimento, 

tanto para o estudante surdo quanto para o ouvinte, para que na formação do 
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cidadão, os estudantes surdos possam compreender a sociedade onde vive e 

criticar o ambiente que faz parte na família. Visto que o estudante surdo 

converte a linguagem que aprendeu em uma linguagem materna que é a que 

ele está acostumado a falar.  

Diaz (2009, apud Costa, 2016) destaca que faz necessário o uso 

de várias possibilidades de linguagens em sala de aula. Isso facilita a 

compreensão da linguagem Matemática para o estudante surdo. E entre essas 

linguagens, a LIBRAS é de grande importância para a aprendizagem de 

estudantes com surdez na escola regular. Essa forma de comunicação é de 

fundamental importância para que o estudante passa compreender a 

Matemática na sua subjetividade.    

Mas, para que o estudante surdo desfrute desse conhecimento, 

é necessário que haja uma compreensão maior da necessidade desses 

estudantes pelos professores que estão convivendo diretamente na escola 

cotidianamente. O professor precisa perceber essa necessidade de 

aprendizagem e convivência coletiva para a formação do cidadão.  

Sabe-se que, para o processo de ensino do surdo é essencial a 

LIBRA como linguagem para a educação dessa modalidade na educação 

inclusiva. Esse processo de comunicação facilita o intercâmbio de 

aprendizagem entre o estudante e o professor. E percebe-se que, muitas 

vezes, essa linguagem para o estudante surdo não está presente na escola, 

tornando esse processo de inclusão no Ensino da Matemática deficitário.  

 

Educar estudantes surdos exige, assim como educar outros 
tipos de estudantes com necessidades educativas especiais, 
uma reflexão sobre o processo de ensino que o professor deve 
abordar na sala de aula e por sua especificidade auditiva, 
vemos que a Libras é a língua que mais preenche os critérios 
que ele necessita e precisa ter uma visão mais ampla na 
educação de estudantes surdos em sala de aula regular. 
(COSTA, 2016, p. 5) 

 

O processo de educação não deve apenas está centrado na 

legislação de ensino, mas o professor deve buscar uma proposta de ensino 

que metodologicamente se adeque ao desenvolvimento do estudante, pois o 
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educando surdo precisa converter os sinais em linguagem própria. No caso da 

Matemática, converter os símbolos para sua linguagem.  

 
A interpretação do texto matemático consiste em traduzir os 
símbolos para a linguagem natural e, posteriormente, conferir 
sentido as palavras imersas em regras gramaticais e regras 
Matemática s. Fidelidade na tradução dos símbolos e liberdade 
limitada na produção de sentidos, já que os sentidos dependem 
das regras Matemática s que devem ser obedecidas. No 
exercício matemático, traduzem-se os símbolos da linguagem 
Matemática para a linguagem natural. Este jogo de linguagem 
é necessário porque a linguagem natural não dá conta de 
explicar os conceitos matemáticos. (SILVEIRA, 2014, apud 
COSTA, 2016, p. 7) 

Para isso, deve-se compreender que a Matemática para o surdo 

deve fazer com que ele compreenda o enunciado, fazendo a tradução e 

transformando em língua materna e, a libras nesse processo de ensino 

inclusivo, é de suma importância para os estudantes surdos.  

O professor, ao buscar métodos de ensino para educar 

estudantes surdos vai se defrontar com desafios que o levaram a refletir sobre 

a proposta de educação para estudantes com necessidades educacionais 

especiais, uma vez que ele se tornará o grande mentor do processo 

educacional. Segundo Silva (2016, p. 2) o “professor necessita produzir e 

implementar ideias novas para uma produção mais eficiente e desafiadora para 

aprendizagens dos conhecimentos escolares pelos estudantes.” 

Para tanto, o professor, ao se deparar com esse desafio, precisa 

ser um mediador reflexivo para tornar os estudantes pessoas críticas na 

construção de conhecimentos matemáticos. Essa tarefa de articulador vai 

proporcionar aos estudantes uma maior interação intelectual na formação de 

cidadãos, criando no ambiente escolar um aprendizado para ambos e, para 

que ocorra, o professor precisa criar oportunidade para uma reflexão em sala 

de aula e, estabelecer esse vínculo de aprendizagem entre ele e o estudante 

surdo, dando ao mesmo uma oportunidade de evoluir e propiciando uma 

aprendizagem igualitária na sala de aula regular. 

O estudante surdo é um ser igual ao ouvinte e tem as mesmas 

habilidades e capacidade de aprender que o estudante ouvinte. Sendo assim,  
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(...) conforme os estudantes surdos podem participar de forma 
igualitária junto ao meio a qual estão inseridos, nesse caso o 
ambiente dos estudantes ouvintes, não só por meio da língua 
de sinais, mas também através da língua portuguesa. (SALES, 
2008, apud Silva 2016, p. 3) 

 

O estudante surdo encontra na escola regular, principalmente na 

iniciação, dificuldades para se adaptarem ao processo de ensino da escola 

regular, assim como o professor encontra para incluí-lo, o professor deve partir 

do princípio de que todos são iguais e que precisa haver entre todos respeito 

as diferenças físicas e mental e, para que isso aconteça, o professor precisa 

estar preparado para lidar com o estudante devidamente. 

Nesse processo de ensino é importante que o professor conheça 

a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para que possa ter uma melhor 

inteiração em sala de aula com os estudantes com esse tipo de especialidade 

auditiva. Os professores, também, precisam ser assistidos quanto essa 

necessidade de levar o ensino para o estudante surdo, o estudante não deve 

ser jogado nas mãos dos professores e espera-se que o professor resolva, 

muitas vezes, o que deve ser o dever dos pais, por exemplo. Quando a escola 

não entende o processo de ensino/aprendizagem para estudantes com 

necessidades educativas especiais o êxito na sua educação pode ser de nível 

baixo.  

Educar estudantes não ouvintes juntos aos ouvintes é um 

desafio que o professor de Matemática enfrenta, pois como mediador do 

conhecimento proposto ele precisa buscar novas ideias para uma construção 

do conhecimento, considerando que ao incluir numa sala de aula, um 

estudante surdo estará propiciando uma troca de conhecimentos entre os 

estudantes e entre o professor e, para isso precisa estar atento a educação 

cultural a ser desenvolvida na sala de aula.  

Das atividades desenvolvidas em sala de aula com estudantes 

surdos, a falta de domínio da LIBRAS pelo professor muitas vezes dificulta o 

aprendizado.  

 

(...) certos termos quando isolados de um contexto envolvente, 
podem conduzir a diversas interpretações, muitas delas 
totalmente distintas umas das outras. Daí cabe ao professor 
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buscar métodos que transparece os objetivos para a 
aprendizagem do estudante surdo em acordo com o 
aprendizado com os ouvintes. (ASSIS, 2016, p. 10). 

 

 

O deficiente intelectual em sala de aula é um caso muito 

importante a se refletir, pois os estudantes com esse tipo de deficiência exigem 

uma atenção muito especial no contexto de inclusão. E nesse caso, o 

acompanhamento deve-se ter maior atenção na ação pedagógica no 

desenvolvimento do trabalho na sala de aula com essa demanda de educandos 

e um acompanhamento rigoroso.  

 
 
(...) a investigação prévia, o acompanhamento rigoroso, a 
adaptação curricular e a utilização de metodologias 
diversificadas podem ser integrantes do caminho de uma 
intervenção pedagógica, que possibilite ao educando com 
deficiência intelectual aprender e comunicar suas 

aprendizagens. (PADILHA, 2007, apud Fernandes 2016, p. 
5) 

 

Isso pode ajudar o professor, a entender a relação de 

aprendizagem que ele deve ter com o estudante com deficiência intelectual, 

promovendo assim, um maior desempenho no processo educacional desse tipo 

de estudante.  

Porém, vale acrescentar que nem todo estudante que tem 

dificuldades com a aprendizagem são deficientes, principalmente intelectual, 

uma vez que essa dificuldade foi devido a própria metodologia apresentada 

pelo professor na sala de aula ou pelo sistema de ensino da escola não está se 

inserindo no processo de desenvolvimento do educando. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa se se mostrou válida, pois evidencia que os 

pesquisadores que participaram dos últimos ENEMs estão discutindo sobre o 

ensino de Matemática e a Educação Inclusiva nas escolas regulares 

brasileiras. Do mesmo modo que os resultados obtidos possibilitarão futuras 

pesquisas para o desenvolvimento da educação inclusiva no Brasil. 

De acordo com o estudo apresentado, pode-se concluir que as 

pesquisas na área de Educação Inclusiva relacionada ao ensino da Matemática 

em escolas regulares, por ser recente, necessitam da continuidade desse 

estudos na área da Educação Inclusiva. 

Com relação a prática de inclusão nas escolas, os professores 

de Matemática enfrentam muitas dificuldades e muitas barreiras para 

desempenhar um ensino inclusivo na sala de aula, por questões formativas, 

pedagógicas, social, cultural. E a defasagem na formação profissional do 

professor o possibilita que ele desenvolva um trabalho fragmentado em sala de 

aula. 

O processo de ensino da Matemática numa perspectiva inclusiva 

não é fácil, pois os estudos mostraram que esse tema é inquietante tanto para 

o professor quanto para o estudante. Apesar que o professor precisa de uma 

reflexão maior do que o estudante no processo de ensino. 

Os estudantes precisam ser alfabetizados matematicamente, não 

só os educandos especiais, mas todos que participem do processo de 

educação nas escolas e, reconstrua uma cultura de saberes matemáticos que 

está se isolando e se limitando com a contemporaneidade. E que sejam dadas 

condições favoráveis para um Ensino Inclusivo de Educação Matemática. 

O material didático, o corpo docente com formação adequada e o 

ambiente propício são muito importantes para o desenvolvimento do 

conhecimento do estudante especial no contato imediato com o conteúdo na 

escola regular. Pois quando se trabalha com o material adequado, mais fácil se 

torna o desafio enfrentado, neste caso o desafio de educar estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 
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Conclui-se também que, as publicações apresentadas nos três 

eventos do ENEM foram dadas uma atenção maior pelos autores ao ensino de 

estudantes surdos, a suas práticas e contribuições na área da Educação 

Inclusiva. A metodologia do professor de Matemática no processo inclusivo e 

por último ao educando com deficiência auditiva e deficiência intelectual. 

Chegou-se, ainda, a conclusão que esta pesquisa não está 

finalizada pois ainda há algumas lacunas a serem investigadas para 

aprofundamento no tema e ampliação de futuros estudos a serem feitos sobre 

o tema. 

Por fim, conclui-se que a educação inclusiva só tem a contribuir 

para o desenvolvimento e melhoria da educação de estudantes com 

necessidades educacionais especiais no Brasil e para a ampliação dos 

conhecimentos da sociedade docente que trabalha com o compromisso de 

formar cidadãos nas escolas regulares brasileiras, adquirindo novas 

habilidades e oportunidades de uma reflexão voltada para a Educação 

Inclusiva. 
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