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APRESENTAÇÃO

A matemática, tão temida no ambiente escolar, está presente no nosso dia-adia sem que nós percebemos. Seja ao olhar as horas no relógio, ao analisar seu troco
recebido no supermercado e ao notar quantos quilos você engordou ou emagreceu.
Defendida por Ubiratan D’Ambrósio, a Etnomatemática, que em síntese é a
matemática que acontece em diferentes modos e culturas e como esse modo
acontece, pode retratar um pouco dessa matemática que vivenciamos na nossa rotina.
Por isso vemos a importância da Educação Matemática para que desde cedo
os alunos se tornem cidadãos conscientes dos seus atos e hábitos matemáticos, seja
para organizar os gastos dentro de casa até uma compra mais consciente, sabendo
analisar os descontos oferecidos em uma loja.
Para isso acontecer, os professores devem sempre estar atualizados ao
contexto atual, procurando capacitar cada vez mais para poder oferecer o melhor para
os seus alunos, podendo ser um conhecimento em constante transmissão.
Importante também para os educadores dessa nova geração, é atentar a
inclusão, palavra tão especial que merece atenção na educação nos tempos atuais.
Um professor com uma didática inclusiva pode proporcionar experiências incríveis
para seus alunos.
O uso de jogos, materiais manipuláveis, vídeos, TICs (tecnologias da
informação e comunicação) pode além de tornar a aula atrativa, ser usada para alunos
com alguma deficiência ou déficit, como uma maneira de adaptação das aulas e do
conteúdo.
Com isso, nesse livro, podemos apresentar a obra “Educação Matemática:
Formação, Práticas e Inclusão – Volume 2”.

Aprecie o livro com moderação, ele vai levar você leitor a experiências e
conhecimentos incríveis!
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RESUMO
Este artigo aborda uma prática pedagógica sobre o jogo da adição, subtração,
multiplicação e divisão (ASMD) no programa novo mais educação com discentes do
6º e 8º ano do ensino fundamental, com o objetivo de desenvolver, não só a
aprendizagem das quatro operações, como também estimular o raciocínio lógicodedutivo do aluno. Para os aspectos metodológicos, utilizou-se os seguintes materiais,
tais como um tabuleiro de papelão com a enumeração de 1 a 6 com quatro colunas
distintas, três dados, uma garrafa pet de 250 mL e quatro tampas de garrafa pet com
diferentes cores (branco, vermelho, laranja e azul). Dessa maneira, este trabalho se
baseou nas perspectivas de (BNCC, 2017), (BRASIL, 1997 e 2006), (GROENWALD
& TIMM, 2011), (LARA, 2011) e (GANDRO, 2000). O resultado a que chegamos é que
de fato os jogos matemáticos são significativos no ensino e aprendizagem das quatro
operações. Dessa forma percebeu-se que tendo em vista um bom planejamento e tal
objetivo a atingir no ato pedagógico em sala de aula, o professor de matemática pode
sim, trabalhar os conteúdos de tal disciplina de forma lúdica, visto que essa forma de
abordagem é uma ferramenta indispensável, pois além de ser divertido, também
contribui para o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.
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Palavras chaves: Ensino; Jogos; Sala de aula; Quatro operações.

Abstract
This article discusses a pedagogical practice about the game of addition, subtraction,
multiplication and division (ASMD) in the new program plus education with students of
the 6th and 8th grade of elementary school, with the objective of developing not only
the learning of the four operations, but also stimulating the logical-deductive reasoning
of the student. For the methodological aspects, the following materials were used, such
as a cardboard tray with an enumeration of 1 to 6 with four distinct columns, three dice,
a pet bottle of 250 mL and four pet bottle caps with different colors (white, red, orange
and blue).Thus, this work was based on the perspectives of (BNCC, 2017), (BRASIL,
1997 and 2006), (GROENWALD & TIMM, 2011), (LARA, 2011) and (GANDRO, 2000).
The result we have come to is that in fact mathematical games are significant in
teaching and learning the four operations. Thus, it was perceived that in view of a good
planning and this objective to be achieved in the pedagogical act in the classroom, the
mathematics teacher can work the contents of such discipline in a playful way, since
this form of approach is an indispensable tool, because in addition to being fun, it also
contributes to the teaching and learning process of students.
Key words: Teaching; Games; Classroom; Four operations.

INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido na escola Unidade Integrada Manoel Campos
Sousa, localizada no povoado da Vila Tropical do município de Bom Jesus das Selvas
– MA, com o objetivo de proporcionar uma dinamicidade no conteúdo das quatro
operações básicas de matemática com discentes do 6º e 8º ano do turno matutino no
qual fazem parte do Programa Novo Mais Educação. Por esse motivo, as aulas
sempre ocorrem nos contra turnos da presente instituição.
Mas o que é o Programa Novo Mais Educação? É uma estratégia do Ministério
da Educação que teve como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa
e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de
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crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na
escola, bem como desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura,
esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a
complementação da carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e
contra turno escolar (BRASIL, 2017).
Desta maneira, o principal objetivo do trabalho se resume, em desenvolver o
processo de cálculo mental, relações da multiplicação e divisão, ganho e perdas, bem
como o aprendizado das regras de sinais envolvendo as quatro operações, por meio
do lúdico, pois essa alternativa no Ensino Fundamental tem a finalidade de despertar
o desejo pela matemática e introduzir no aluno as primeiras noções de como
desenvolver e utilizar esse conhecimento dando alicerce para que o mesmo possa,
no decorrer de sua vida escolar, abranger seus conceitos na área da Matemática.
Além disso, essa pesquisa ocorreu no período vespertino no dia (15) quinze de
março de 2019, desenvolvida durante 2 horas/aulas, no qual contou com (24) vinte
quatro educandos, através de aulas expositiva, dialogada e de atividade lúdica a partir
do jogo (ASMD), sendo este um jogo de adição, subtração, multiplicação e divisão.

A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DOS JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) preveem que os jogos são
relevantes na prática educativa do professor de Matemática, pois uma vez bem
planejado é capaz de gerar nos estudantes, interesse e prazer por tal disciplina. Por
isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor
analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e os aspectos
curriculares que se deseja desenvolver no ambiente escolar (BRASIL, 1997).
Ainda mais, os diferentes recursos didáticos e materiais, como malhas
quadriculadas, ábacos, jogos e calculadoras, por exemplo, pode despertar interesse
e representar um contexto significativo para aprender e ensinar Matemática. Contudo,
esses recursos e materiais precisam estar integrados a situações que propiciem a
reflexão, contribuindo para a sistematização e a formalização dos conceitos
matemáticos (BNCC, 2017).
Nessa percepção, o trabalho com jogos matemáticos em sala de aula, de
acordo com Groenwald e Timm (2011, p.2) nos traz alguns benefícios, pois:
- conseguimos detectar os alunos que estão com dificuldades reais;
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- o aluno demonstra para seus colegas e professores se o assunto foi bem
assimilado;
- existe uma competição entre os jogadores e os adversários, pois almejam
vencer e par isso aperfeiçoam-se e ultrapassam seus limites;
- durante o desenrolar de um jogo, observamos que o aluno se torna mais
crítico, alerta e confiante, expressando o que pensa, elaborando perguntas e
tirando conclusões sem necessidade da interferência ou aprovação do
professor;
- não existe o medo de errar, pois o erro é considerado um degrau necessário
para se chegar a uma resposta correta
- o aluno se empolga com o clima de uma aula diferente, o que faz com que
aprenda sem perceber.

No entanto, para o mesmo autor, vale ressaltar os cuidados apresentados
sobre a escolha dos jogos a serem aplicados em sala de aula pelo o professor, isto é:
- não tornar o jogo algo obrigatório;
- escolher jogos em que o fator sorte não interfira nas jogadas, permitindo que
vença aquele que descobrir as melhores estratégias;
- utilizar atividades que envolvam dois ou mais alunos, para oportunizar a
interação social;
- estabelecer regras, que podem ou não ser modificadas no decorrer de uma
rodada;
- trabalhar a frustração pela derrota na criança, no sentido de minimizá-la; estudar o jogo antes de aplicá-lo (o que só é possível, jogando).

Nesse contexto, o jogo já aparece como uma estratégia, instrumento ou
ferramenta de ensino muito relevante na prática educativa no espaço escolar. Assim,
verifica-se que o jogo não é uma novidade, mas sim os objetivos que estão por trás
da sua utilização. Portanto, faz-se necessário refletir sobre o que se busca com o jogo,
pois, “[...] quando bem elaborados, eles podem ser vistos como uma estratégia de
ensino que poderá atingir diferentes objetivos que variam desde o simples
treinamento, até a construção de um determinado conhecimento.” (LARA, 2011a, p.
21).

METODOLOGIAS
Esta investigação faz parte de uma pesquisa ação, pois para Thiollent (1986) é
uma pesquisa de base empírica que é concebida e realizada em estreita associação
com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os
pesquisadores e participantes envolvidos de modo cooperativo ou participativo na
ação exercida. Assim sendo, a dinâmica com o “Jogo da adição, subtração,
multiplicação e divisão (ASMD)” foi realizado com duas (02) turmas do Ensino
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Fundamental II 6º e 8º ano, que continha um total de vinte quatro (24) alunos presentes
no turno Vespertino.
O Jogo (ASMD) é um jogo de tabuleiros que envolvem as quatro operações
básicas da matemática no qual envolve tanto os conhecimentos dos discentes nessas
operações, quanto o raciocínio lógico dos mesmos. Dessa maneira, utilizou-se um
tabuleiro de papelão com a enumeração de 1 a 6 com quatro colunas distintas, mais
três dados, uma garrafa pet de 250 mL e quatro tampas de garrafa pet com diferentes
cores (branco, vermelho, laranja e azul), sendo as cores os respectivos nomes das
equipes, como se vê na Figura 1.
Figura 1: Material utilizado para o jogo ASMD.

Fonte: Autores, 2019.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM SALA DE AULA
A principio, foi dividida a turma em quatro equipes de seis (06) discentes, em
seguida exemplificou-se o funcionamento, tais como as regras e os objetivos do
presente jogo, de acordo com os tópicos abaixo.
Regras
Cada equipe escolherá um jogador, para mexer o litro que contém os três
dados, assim de acordo com as faces voltadas para cima, ele (a) em conjunto com
sua equipe terá 60 segundos (1 min) para encontrar o número de sua posição no
tabuleiro, fazendo os cálculos utilizando apenas as quatro operações. Por exemplo:
inicia-se tendo que obter o resultado 1 (um) e assim, sucessivamente, até passar do
final, ou seja, da casa (06) seis. Assim sendo, para mais clareza, se nos dados saírem
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os números 4, 5 e 2 uma forma de se obter o resultado desejado seria 4+2-5 = 1.
Outra forma possível seria 4-(5-2) = 1.
Objetivos
Desenvolver os não só, o aprendizado das quatro operações matemática, mas
também o raciocínio lógico dos estudantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o desenvolvimento do jogo ASMD em sala de aula, percebeu-se uma
maior atenção e participação dos estudantes e, mais, as equipes demonstravam
confiança na realização de cada etapa. O que torna notório, não somente as atitudes,
emoções e participação, mas também o envolvimento da turma na atividade de ensino
e elaboração de hipóteses sobre o que interagem enquanto se joga, uma vez que são
as mesmas desejadas na assimilação do conhecimento escolar. (GANDRO 2000).
Veja a Figura 2.
Figura 2: Desenvolvimento do jogo ASMD em sala de aula.

Fonte: Autores, 2019.
Além do mais, pode-se perceber que a potencialidade dos jogos como recurso
didático é enfatizada pela motivação, onde o estudante é envolvido de forma ativa,
desenvolvendo autoconfiança e sai da mecanicidade que normalmente ocorre em
aulas tradicionais, em que prioriza-se a transmissão do conteúdo e reprodução de
uma serie de exercícios de fixação, não que isso seja importante, mas entende-se que
a matemática é multifacetada, isto é, esta em praticamente tudo o que imaginamos,
seja de forma direta ou indireta. O que confirma com o que destacam os PCNs.
[…] saibam usar a Matemática para resolver problemas práticos do cotidiano;
para modelar fenômenos em outras áreas do conhecimento; compreendam
que a Matemática é uma ciência com características próprias, que se
organiza via teoremas e demonstrações; percebam a Matemática como um
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conhecimento social e historicamente construído; saibam apreciar a
importância da Matemática no desenvolvimento científico e tecnológico
(BRASIL, 2006, p. 69).

Nessas perspectivas, em decorrência da dinâmica, em alguns momentos as
equipes não conseguiam encontrar tal posição do tabuleiro (casa), pois muitos ainda
tinham dificuldade em relacionar as quatro operações, fato que coube aos professores
atuarem como mediadores do conhecimento explicando-lhes na lousa a forma pela
qual se chegava à determinada solução.
Além disso, ocorreram ocasiões, em que as três faces voltadas para cima, não
se encontrava de forma alguma tal resultado, isto é, se uma equipe estiver na casa 5,
por exemplo e, a mesma tirar (1,1,1) como sendo as faces voltadas para cima, era
impossível chegar ao valor cinco utilizando apenas as quatro operações matemáticas.
Em vista disso, explicou-se os “por quês” dessas impossibilidades, seguida de
uma demonstração intuitiva, uma vez que “A Matemática move-se quase
exclusivamente no campo dos conceitos abstratos e de suas inter-relações. Para
demonstrar suas afirmações, o matemático emprega apenas raciocínios e
cálculos”(BRASIL, 1997, p. 23). Esses princípios são os mesmos da resolução de
problema, ou seja, o jogo “representa uma situação problema determinada por regras,
em que o indivíduo busca a todo o momento, elaborando estratégias, procedimentos
e reestruturando-os, vencer o jogo, ou seja, resolver o problema” (GRANDO, 2015, p.
400). Conforme vemos na Figura 3.
Figura 3: Aplicação do jogo em sala de aula.

Fonte: Autores, 2019.
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CONCLUSÃO
Dessa forma, tendo em vista um bom planejamento e tal objetivo a atingir no
ato pedagógico em sala de aula, o professor de matemática pode sim, trabalhar os
conteúdos de tal disciplina de forma lúdica, visto que essa forma de abordagem é uma
ferramenta indispensável no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.
Esta aplicação desse jogo em sala de aula confirmou o que preveem os PCNs,
no que tange os jogos como uma forma de propor problemas, pois os jogos
matemáticos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem
que estes sejam apresentados de modo atrativo, no qual favorecem a criatividade na
elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções (BRASIL, 1998).
Deste modo, para trabalhos futuros, sugerimos uma inserção ao conteúdo de
probabilidade, visto que ficou evidente, através da utilização dos três dados durante o
jogo, já que neste artigo ficou exposto apenas os conceitos referentes as quatro
operações matemática.
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RESUMO
Este trabalho possui caráter qualitativo sendo motivado por preocupações
relacionadas ao atual desenvolvimento tecnológico, seu objetivo é fazer uma reflexão
sobre as influências das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na
educação matemática. O texto foi construído a partir de pesquisas bibliográficas por
meio de plataformas digitais, sendo realizado um levantamento de trabalhos que
abordam com maior relevância o tema, entre os autores pesquisados estão Costa e
Souza (2017), Ferreira e Dias (2007), Moraes (1997), Oliveira e Moura (2015). Através
da pesquisa foi possível notar que a tecnologia hoje tem influenciado a vida do ser
humano nas suas mais diversas áreas inclusive na educação e devido a essa
influência tornou-se necessário inovar os meios educacionais, buscando adaptar as
práticas educacionais ao uso dessas novas ferramentas para o benefício do processo
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de ensino, e em específico o da matemática. Entre as ferramentas tecnológica que se
destacam para o uso em ambiente escolar observou-se o grande potencial do uso de
softwares para o auxílio no processo educacional. Entretanto, para que o uso de
softwares seja realmente eficaz, ele precisa estar em conjunto com a capacitação
continuada dos profissionais da educação. Esperasse que esta pesquisa venha
contribuir de forma significativa para a comunidade acadêmica e proporcione um novo
olhar sobre o ensino da matemática nas sociedades modernizadas.

Palavras-chave: Educação. Ensino. Matemática. Tecnologia.

1. Introdução
Novos tempos, novos desafios. As transformações da humanidade corroboram
para o surgimento de novos questionamentos nos mais variados âmbitos da vida. Os
avanços tecnológicos das sociedades modernas, por exemplo, revolucionaram o
pensamento humano e abriram caminhos para novos estudos científicos,
principalmente no que diz respeito a educação.
As inovações tecnológicas passaram a fazer parte da vida humana. A nova
geração de estudantes vive imersa em um mundo onde é possível ter acesso a
diversos conteúdos em frações de segundos, o que é consequência da evolução dos
meios de comunicação.
As mudanças que ocorrem na atual sociedade, devido a esses constantes
avanços tecnológicos, geraram impactos relacionados às formas de ensino
tradicionais, pois a realidade vivenciada pelos alunos que hoje frequentam as salas
de aula não é a mesma de séculos atrás, logo, é fundamental que se busque formas
de trazer para dentro do ambiente escolar aquilo que irá despertar o interesse desses
educandos, motivando-os a buscar e desenvolver seu conhecimento.
Entre as propostas para a adaptação das formas de ensino a essa nova
realidade está o uso da tecnologia como ferramenta de auxílio no processo
educacional. As áreas de estudo que podem ser beneficiadas pela utilização de meios
tecnológicos são diversas e a matemática está incluída entre elas.
Desde muito cedo, boa parte dos estudantes aprendem a não gostar de
matemática, por terem ela como disciplina complicada e difícil de entender, algo que
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faz com que estes a definam como “chata”. A tecnologia vem com o papel de contornar
essa barreira de desinteresse e desmotivação dos estudantes em relação ao ensino
da matemática.
Questionando-se sobre esse cenário, teve início a motivação desta pesquisa:
pensar e propor um ambiente instigante e acolhedor para o ensino da matemática em
que se busque utilizar as tecnologias digitais como auxílio na prática docente. O
questionamento inicial foi “Quais os efeitos do uso das Tecnologias Digitais no ensino
da matemática?”.
Diante disso, esta pesquisa, de caráter qualitativo, tem por objetivo fazer uma
reflexão sobre as influências das TICs na educação, com ênfase no ensino da
matemática. De maneira mais específica, objetiva fazer uma abordagem das
influências que as tecnologias digitais geram na educação e analisar as implicações
do uso de softwares no processo de ensino da matemática.
Os procedimentos metodológicos que apoiaram a construção do texto incluem
pesquisas e leitura sobre obras de outros autores que relatam a respeito do tema
abordado. A busca foi feita através de plataformas digitais onde se fez um
levantamento de trabalhos, pesquisas e publicações com maior relevância e destaque
na área.
Ao decorrer da investigação se observou que os avanços tecnológicos da
atualidade são, como bem colocam Costa e Souza (2017), frutos de uma busca por
facilitação da comunicação social humana, pois, “no processo de evolução muito se
inventou e desenvolveu o que nos levou a chegar à era da comunicação tecnológica
[...]” (COSTA; SOUZA, 2017, p. 222).
No que diz respeito a educação o uso de softwares como ferramenta para fins
educacionais é uma das formas para se introduzir a tecnologia na sala de aula e
buscar melhores alternativas que potencializem o ensino, como algo atrativo que
incentiva o estudo dos conceitos de forma inovadora.
2. AS INFLUÊNCIAS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO
Tecnologia corresponde, segundo o minidicionário da língua portuguesa
Soares Amora (2009), ao conjunto de princípios científicos que se aplicam aos
diversos ramos de atividade. Esse conceito nos leva a compreender que tecnologia
não se limita apenas a cabos, telas, web, etc., mas a toda forma de conhecimento
científico produzido com o fim de facilitar a vida em seus mais variados âmbitos.

21

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: FORMAÇÃO, PRÁTICAS E INCLUSÃO – Resiane Paula da Silveira

A tecnologia, segundo Casagrande, Trentin e Teixeira (2016):
[...] demonstra ser um importante recurso para o sistema educacional como
aspecto integrante de sua estrutura pedagógica. Também, pode ser um
grande aliado para o desenvolvimento cognitivo dos alunos na medida em
que possibilita um trabalho que se adapta a diferentes ritmos de
aprendizagens e permite que o aluno aprenda através da interação e
experimentação. (CASAGRANDE; TRENTIN; TEIXEIRA, 2016, p. 2).

Desse modo, podemos perceber o potencial da tecnologia como ferramenta de
auxílio no processo de ensino e aprendizagem. No entanto, o professor que ainda está
acostumado com um ensino tradicional, em que os recursos são limitados,
provavelmente irá sentir dificuldade ao tentar encaixar novas tecnologias ao seu modo
de ensinar como afirmam Oliveira, Moura e Sousa (2015) quando dizem que “é um
desafio para os professores mudar sua forma de conceber e pôr em prática o ensino,
através de uma nova ferramenta”. (OLIVEIRA; MOURA; SOUSA, 2015, p. 79).
A capacitação dos profissionais envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem, para lidar com as novas tecnologias e o novo público que frequenta as
escolas atualmente, torna-se essencial, pois este público está sujeito a uma vasta
extensão de informações que a todo momento chegam através das mídias digitais, e
diante dessa situação o professor assume o papel de mediador entre o aluno e o
conhecimento no processo educacional. Modrow e Silva (2013) afirmam que:
A presença das TICs nas escolas proporciona aos professores novas formas
de ensinar, de modo a oportunizar uma aprendizagem mais significativa aos
alunos, visto que estes vivem num ambiente informatizado, fator que pode
influenciar no seu pensamento e na sua imaginação. (MODROW; SILVA,
2013, p. 10).

Portanto, o professor precisa entender como usar a tecnologia, entender como
ela funciona e como usá-la para beneficiar a educação; saber onde encontrar recursos
úteis para o seu ensinar, buscando conteúdos relevantes em sites, blogs e outros
canais; e também é necessário o desenvolvimento de habilidades de comunicação
em meios digitais.
Esse conhecimento mais apurado que o docente deve ter em relação às TIC’s
deve ser constante para coincidir ao domínio que os alunos possuem sobre elas,
sendo que eles apresentam maior familiaridade e naturalidade aos novos meios
tecnológicos. Sendo assim, os modelos educacionais antigos precisam dar espaço
aos novos, reconhecendo o valor pedagógico do uso das tecnologias da informação
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e comunicação com o intuito de se adequar a realidade que está em constante
mudança (COSTA; SOUZA, 2017, p. 228).
É importante lembrar “que a utilização de computadores ou outras tecnologias
nas escolas nunca irá substituir o trabalho dos professores” (MODROW; SILVA, 2013,
p. 11). O papel do professor é garantir que o aluno ultrapasse sua condição inicial, ou
seja, é permitir que ele cresça, evolua e esteja sempre aprendendo como agir no
ambiente que lhe cerca, transformando informações em conhecimentos práticos para
a vida por meio de uma educação de qualidade.
Percebemos que a ideia central dos estudos que envolvem a relação entre
tecnologia e educação gira em torno das potencialidades de auxilio que uma pode dar
a outra, isto é, analisa-se o uso da tecnologia como ferramenta enriquecedora para a
educação e o bom exercício que o ensino pode dar aos educandos sobre as formas
de se comportar diante das novidades tecnológicas.
Vemos então, seguindo esse raciocínio, uma importante parceria para os dias
atuais no que diz respeito ao preparo do aluno para um bom desempenho em
sociedade. Onde esse preparo requer que o educando aprenda aquilo que lhe será
útil na vida em sociedade, que ele saiba pensar e refletir sobre o que aprende, que
saiba comunicar o que aprendeu e use esse conhecimento para explorar o meio que
o cerca de maneira eficaz.
O leque de possibilidades é grande para se utilizar as TIC’s em sala de aula de
forma eficaz. Sendo assim, surge a oportunidade de se pensar o uso destas no
desenvolvimento da compreensão de conceitos matemáticos.
3. AS IMPLICAÇÕES DO USO DE SOFTWARES NO PROCESSO DE ENSINO
DA MATEMÁTICA
O homem, sendo um ser capaz de pensar, raciocinar e aprender, busca através
de suas capacidades, criar meios que irão auxiliá-lo nesse processo de absorção de
conhecimento. Ao procurar novas estratégias para aprendizagem, o homem cria em
sua mente inúmeros processos que o ajudam a identificar as mudanças ocorrentes no
meio que o rodeia e assim adaptar-se a elas. Prebianca et al. (2013) afirma que:
[...]é pela adaptação que o aprendiz cria novas conexões a partir do
conhecimento já assimilado e acomodado, desenvolvendo assim sua
capacidade de abstração reflexionante. Uma vez nesse estágio, o aprendiz
torna-se então apto a formular novas hipóteses, transcendendo seu atual
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estágio cognitivo e reestruturando seus esquemas mentais. (PREBIANCA et
al., 2013, p. 479).

A partir do momento em que o ser humano começa a adaptar-se a um meio,
ele passa a refletir e criar novas ideias sobre conceitos que já possuía tornando mais
abrangente o conhecimento que traz consigo, desenvolvendo seu intelecto através da
reformulação de hipóteses.
Para Felder (2002 apud CAVELLUCCI, 2003, p. 8) são chamados de estilos de
aprendizagem as diferentes formas como cada indivíduo recebe e processa
informações, ou seja, algumas pessoas mostram ter mais facilidade em aprender
quando estão diante de informações visuais, como figuras, diagramas e esquemas, e
outras sentem-se mais à vontade para aprender a partir de informações verbais, como
explanações orais ou escritas.
Dessa forma, podemos perceber que o ato de aprender torna-se dependente
das estratégias de ensino usadas, ou seja, cada aprendiz desenvolve seu
conhecimento de um modo diferente de acordo com a forma de ensino que recebe.
Segundo Prebianca et al. (2013):
Com o advento da internet e das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs), na chamada sociedade do conhecimento, foram surgindo novos
desafios na área da Educação, assim como surgiram formas diferenciadas
de interação e aprendizagem. (PREBIANCA et al., 2013, p. 480).

A sociedade se desenvolveu e continua se desenvolvendo ao decorrer do
tempo, assim como as formas de ensinar e aprender. Os alunos que hoje frequentam
as salas de aula não são os mesmos que frequentavam a séculos atrás bem como a
sociedade em que vivem. Zoppo (2016) afirma que:
Compreender esta nova geração de estudantes e procurar meios de
aproximação deles com os conteúdos institucionalizados é uma tarefa que
deve ser melhor investigada. Oportunizar aos estudantes novas estratégias
para a compreensão dos conteúdos matemáticos ainda é um obstáculo a ser
superado por algumas instituições escolares. (ZOPPO, 2016, p. 2).

Desse modo, é necessário refletir sobre as estratégias de ensino e fazer com
que estas possam se adaptar à realidade vivenciada pelos estudantes da sociedade
atual. Para Zoppo (2016) “a hipótese primária que se tem é de que a utilização de
softwares, quando utilizados para fins educativos, pode ser um fio condutor para a
aprendizagem matemática desta nova geração”. (ZOPPO, 2016, p. 2).
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Nessa mesma linha de pensamento Moraes (1997) defende o uso dos
softwares como ferramentas educacionais no ensino e aprendizagem da matemática,
enfatizando que:
Em vez de repassar a matemática como ciência pronta e acabada,
dissociadas de suas experiências vivênciais, podemos criar ambientes de
aprendizagem informatizados, onde os alunos têm a oportunidade de
experimentar hipóteses e reconstruí-las dentro de si, desafiando a
criatividade no desenvolvimento do seu raciocínio, o que poderá despertar o
interesse de nossas crianças por essa disciplina. (MORAES, 1997, p. 10).

Portanto, segundo essa perspectiva, os softwares apresentam-se como
excelentes ferramentas para a absorção e construção de conhecimentos na era
digital. No ensino da matemática irá contribuir para motivar a aprendizagem criando
ambientes que possam fornecer uma experiência mais completa sobre os
conhecimentos envolvidos.
Os softwares matemáticos, nas palavras dos autores Pacheco e Barros (2013),
“[...] surgem como alternativa que amplia os conceitos teóricos dos conteúdos em sala
de aula e de recurso dinâmico que pode atrair o interesse e a intuição dos alunos e
incentivar o estudo dos conceitos de forma inovadora” (PACHECO; BARROS, 2013,
p. 8).
Na verdade, a relação entre matemática e tecnologia sempre foi mais estreita,
principalmente com o computador desde o seu surgimento. Segundo Carraher (1996,
apud MORAES, 1997) o computador pode facilitar a aquisição de certos conceitos
matemáticos constituindo-se “[...] num bom gerenciador de atividades intelectuais”
(CARRHER, 1996 apud MORAES, 1997, p. 9), isso porque conforme apontam
Ferreira, Campos e Dias (2007), o computador vem facilitar a resolução de cálculos
extensos que seriam muito cansativos ao homem:
O computador também possibilitou o estudo de áreas da matemática que
antes já haviam sido investigadas, mas tinham sido abandonadas devido às
dificuldades encontradas em resolver a grande quantidade de cálculos
envolvidos nas equações. Diversos conteúdos matemáticos podem ser
trabalhados com o auxílio do computador: na propriedade dos números
primos, o computador auxilia no cálculo, já que não existe nenhuma fórmula
para se chegar a esses números; (FERREIRA; CAMPOS; DIAS, 2007, p. 8).

De acordo com exposto por Ferreira, Campos e Dias (2007), tem-se no
computador um gerador de oportunidades especiais para o aprender. Ele constitui-se
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um dos objetos tecnológicos com maior facilidade de implantação dentro da escola e
seu uso se potencializa com o acesso à Internet.
A matemática, assim como outras áreas do conhecimento, encontra no
computador uma ponte bem firme para o ensino na era da evolução das TIC’s. Nas
palavras de Moraes (1997) “constitui-se, portanto, numa ferramenta intelectual onde
os softwares proporcionam aos alunos oportunidades de descobrir princípios,
propriedades, ou relações de lógica, matemática, linguística e até mesmo história”
(MORAES, 1997, p. 10).
Para que o uso do computador seja feito de forma eficaz no ensino da
matemática é preciso saber quais tipos de softwares poderão ser utilizados e
selecioná-los de acordo com aquilo que se pretende ensinar, pois cabe lembrar que
cada software é produzido com um objetivo específico, portanto, para cada objetivo
de ensino, os educadores devem fazer uma escolha criteriosa sobre o que e quando
usar.
Podemos perceber que o computador é um forte aliado para a construção do
conhecimento, mais especificamente o conhecimento matemático, pois através dos
seus softwares é possível inovar as práticas de ensino, tornando as aulas mais
produtivas, pois estes possibilitam explorar diversos conteúdos de forma mais atrativa
em que os educandos se sentem motivados a querer aprender. Porém, para que seu
uso seja realmente benéfico é necessário que o educador saiba utilizar suas
ferramentas e relacioná-las com aquilo que se deseja ensinar.

4. Considerações Finais
A relação das Tecnologias da Informação e Comunicação com a educação
pode ser bastante benéfica, na medida em que, se bem utilizadas, as TICs podem
proporcionar novas formas de ensinar e aprender, e estamos falando de um ensino e
uma aprendizagem mais significativos, pois o ambiente informatizado é o “habitat”
natural da geração de alunos que povoam as salas de aula hoje.
No presente trabalho se buscou investigar quais os efeitos do uso das
Tecnologias Digitais no ensino da matemática, objetivando fazer uma reflexão sobre
as influências que as TICs podem acarretar para a educação, onde se pôde
compreender que os efeitos do uso de softwares no processo de ensino da
matemática são a instituição de um ambiente mais motivador para a busca do
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aprendizado além de ampliar a visão dos conceitos teóricos apresentados em sala. A
matemática encontra nos softwares um aliado para inovar a prática pedagógica do
professor potencializando o ensino.
Portanto, através dessa pesquisa foi possível abordar as influências que a
tecnologia vem tendo em relação à educação, mostrando que para estar em sintonia
com a realidade vivenciada pelos estudantes, as instituições de ensino precisam se
atualizar, adaptando-se às transformações tecnológicas que ocorrerem na sociedade.
Também foi feita uma análise sobre as implicações do uso de softwares no processo
de ensino da matemática mostrando que com o seu uso correto ampliam-se as
possibilidades para ensino em sala de aula. Espera-se que esse estudo venha
contribuir para futuras pesquisas que foquem melhorias no ensino da matemática.
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Resumo
Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica que objetiva investigar o uso da
calculadora como recurso didático no ensino de Matemática nos anais do XI Encontro
Nacional de Educação Matemática (XI ENEM) e do XII Encontro Nacional de
Educação Matemática (XII ENEM), ocorridas, respectivamente, em 2013 e 2016, nas
modalidades Comunicações Científicas e Relatos de Experiência. Na análise
preliminar se identificou as publicações que empregavam o termo “calculadora” no
título, no resumo, nas palavras-chave ou no corpo do texto e, após essa filtragem,
foram encontrados 299 artigos. Desses, somente 13 artigos abordam e detalham o
desenvolvimento de atividades que exploram as potencialidades do uso da
calculadora como recurso didático e não apenas como uma ferramenta para acelerar
os cálculos. Neste trabalho, detalhamos as fases de levantamento dos dados,
sistematização e os resultados da pesquisa. Concluímos que há uma quantidade
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reduzida de trabalhos publicados nesses eventos que utilizam a calculadora como
recurso para o ensino de Matemática. Além disso, constatou-se que embora as
publicações que descrevem atividades que utilizam a calculadora como recurso
apresentem certa variedade de conteúdos abordados, a maior parte se concentra em
procedimentos aritméticos e análises de regularidades numéricas, o que indica que
há um campo de conteúdos matemáticos a serem explorados e que não foram
contemplados em nenhum artigo analisado.
Palavras-chave: Calculadora. Ensino de Matemática. Recurso didático. ENEM.

Abstract
This paper presents a bibliographical review that aims to investigate the use of the
calculator by teachers in Mathematics courses. Publications from the proceedings of
the XI Encontro Nacional de Educação Matemática (XI ENEM) and XII Encontro
Nacional de Educação Matemática (XII ENEM), which took place in 2013 and 2016,
respectively, in the modalities Scientific Communications and Experience Reports,
were analyzed. In the preliminary analysis, publications that mentioned the term
“calculadora” in the title, abstract, keywords or body of the text were identified. After
this filtering, 299 articles were found and only 13 articles address and detail the
development of activities that explore the potential of using the calculator as a teaching
resource and not just as a tool to speed up calculations. In this work, we detail the
phases of data collection, systematization and research results. We conclude that
there is a small amount of papers published in these events that use the calculator as
a resource for teaching Mathematics. In addition, it was found that although
publications describing activities that use the calculator as a resource have a content
variety, most of them focus just on arithmetic procedures and numerical analysis of
regularities, which indicates that there is a big field of mathematical content to be
explored by researchers and teachers that were not included in any article analyzed.
Keywords: Calculator. Teaching of Mathematics. Didactic resource. ENEM.

1. Introdução
Vivemos a era da revolução digital caracterizada pela transição dos processos
analógicos para os digitais. As mudanças contínuas e rápidas produzidas pela
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revolução digital demanda que escolas e professores procurem incorporar a suas
práticas o uso de novos recursos tecnológicos. Contudo, tal uso nem sempre é livre
de questionamentos quanto a sua eficácia e utilidade (LORENTE, 2020; SILVA;
FIGUEIREDO, 2009).
Desta forma, buscando compreender com mais profundidade e amplitude a
realidade educacional, esse artigo apresenta resultados de uma pesquisa realizada
por estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Osório, e que
visa investigar de quais formas a calculadora está sendo utilizada no ensino de
matemática e, consiste em uma revisão do trabalho apresentado pelos autores na VIII
Jornada Nacional de Educação Matemática (JEM) (OLIVEIRA; GAROFALI; BECHER,
2020).
A escolha do tema está relacionada a relatos de que muitos professores
resistem a introdução da calculadora no ensino de matemática por acreditarem que
elas poderiam inibir a aprendizagem (NORONHA; SÁ, 2002; SILVA; FIGUEIREDO,
2009) e que a sua utilização pelos professores é limitada. Muito embora
pesquisadores (D’AMBRÓSIO, 1986; DANTE, 2005) destaquem que as calculadoras
não comprometem o raciocínio matemático e podem inclusive servir de estopim para
novas aprendizagens.
Este trabalho apresenta um levantamento bibliográfico realizado a partir dos
Anais do XI Encontro Nacional de Educação Matemática (XI ENEM) e do XII Encontro
Nacional de Educação Matemática (XII ENEM), ocorridos respectivamente em 2013 e
2016, no qual se objetiva verificar como a calculadora tem sido utilizada por
professores e pesquisadores.

2. O uso da calculadora no Ensino de Matemática
As tecnologias da informação e comunicação estão presentes nos mais
variados espaços da nossa sociedade e no ambiente escolar não é diferente
(GIRALDO; CAETANO; MATTOS, 2012). No que se refere as calculadoras, a sua
incorporação nas aulas de Matemática vêm dividindo opiniões dos pesquisadores e
professores da área, no que diz respeito se têm efeito benéfico ou maléfico para a
aprendizagem dos alunos (LORENTE, 2020) e de como utilizá-la para que tenha
efeitos benéficos (GIRALDO; CAETANO; MATTOS, 2012).
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1997) destacam que
é importante que os alunos saibam utilizar/manusear a calculadora, sendo essa uma
habilidade útil para suas vidas, pois é um equipamento de uso popular, de baixo custo
e que está disseminado na nossa sociedade (LORENTE, 2020, p. 2).

Mais

recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017, p. 276)
reforça que a calculadora é um recurso didático que deve estar integrado nas aulas
de Matemática, inclusive destacando que elas “têm um papel essencial para a
compreensão e utilização das noções matemáticas”.
O que parece ter formado consenso entre os pesquisadores sobre essa
temática é que quando os cálculos são somente auxiliares no desenvolvimento da
atividade e pretende-se que os estudantes disponham de um tempo maior para
desenvolver e relacionar ideias, o uso da calculadora é recomendado (DANTE, 2005;
DOMINGUES; POLATO, 2009).
Segundo Smole, Chica e Ishihara (2019), é socialmente preocupante que os
alunos não encontrem o quociente de um número de sete algarismos por quatro
algarismos utilizando somente lápis e papel. Mas é preciso nos atentarmos que essa
realidade, a de não conseguir ou ter dificuldades em realizar cálculos com lápis e
papel, também é vivenciada por aqueles que não utilizam calculadoras (SMOLE;
CHICA; ISHIHARA, 2019).
Desta forma, às vezes é atribuído as calculadoras o papel de responsáveis pela
não compreensão dos processos de realização de cálculos, quando na verdade,
segundo Silva e Figueiredo (2009, p. 7-8), ao ser proposta uma lista extensa com
contas de algoritmos habituais também não há o desenvolvimento de um raciocínio
matemático, mas sim a repetição mecânica de procedimentos que foram realizados
anteriormente pelo próprio aluno ou até mesmo pelo professor.
Por isso, para que as calculadoras produzam benefícios para a aprendizagem
Matemática e não se tornem mais um objeto para “enfeitar” as aulas, é necessário que
seu uso seja realizado de forma consciente e com uma proposta metodológica
adequada (OLIVEIRA; GAROFALI; BECHER, 2019; NUNES, 2007; apud SOUZA;
CUNHA, 2009).
Portanto, quando a calculadora é utilizada integrada a uma proposta
metodológica adequada, ela não indica o fim da aprendizagem Matemática, mas sim
um conjunto de novas possibilidades que podem contribuir para a sistematização e a
formalização dos conceitos matemáticos (BRASIL, 2018, p. 296), possibilitando que a
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aprendizagem Matemática seja encarada de outras formas (PONTE, 1989), como por
exemplo, por meio de observações numéricas e suas regularidades.

3. Metodologia
A investigação desenvolvida adotou uma abordagem qualitativa, pois assim
como Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 131), asumimos que “[...] a principal
característica das pesquisas qualitativas é o fato de que estas seguem a tradição
‘compreensiva ou interpretativa’. Segundo a qual se pretende compreender de que
forma as pessoas em um contexto particular pensam e agem”. Além disso, a
abordagem adotada foi exploratória, pois se buscava maior familiaridade com o
problema investigado (SEVERINO, 2016).
A investigação fundamenta-se em um levantamento bibliográfico (MARCONI;
LAKATOS, 2018; SEVERINO, 2016), caracterizado pela busca de explicações e
realização de análises e discussão sobre um assunto, tema ou problema, tendo como
referência livros, periódicos, revistas, sites, anais de congressos, e fontes secundárias
(SEVERINO, 2016).
Para a realização da pesquisa, inicialmente, fez-se uma busca manual, nos
anais dos eventos estudados (XI ENEM e XII ENEM), nas modalidades Comunicações
Científicas (CC) e Relatos de Experiências (RE). Essa primeira filtragem tinha o intuito
de identificar os artigos que empregavam o termo “calculadora” no seu título, no
resumo e nas palavras-chave, o que se justifica pelo entendimento que estes
elementos devem traduzir fielmente o conteúdo central da publicação (LÖBLER;
VISENTINI; FERREIRA, 2011).
Na sequência, com o intuito de tornar mais ampla as possibilidades de filtragem
das publicações, realizou-se uma busca nas demais seções dos artigos, pois verificouse a existência de artigos que traziam o termo “calculadora”, mas que não se
encaixavam nos critérios da filtragem anterior. Esta segunda filtragem foi feita
eletronicamente com o uso do software NVivo.
Ao todo, foram analisados 2711 artigos disponíveis nos anais dos eventos e
disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM)6. Dentre
os artigos analisados, 769 foram publicados na modalidade Comunicações Científicas
e 508 na modalidade Relatos de Experiência no XI ENEM, enquanto que 971 foram
6

http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/anais/enem
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publicados na modalidade Comunicações Científicas e 463 foram publicados na
modalidade Relatos de Experiência no XII ENEM.
Assim, com a busca pelo termo “calculadora” nos artigos publicados foram
encontrados 299 artigos que se encaixavam nos critérios estabelecidos, dos quais 178
são da modalidade Comunicação Científica (Tabela 1); enquanto 121 são da
modalidade Relato de Experiência (Tabela 2).

Tabela 1: Quantidade de artigos na modalidade Comunicações Científicas (CC)
XI ENEM

XII ENEM

Total

Quantidade de trabalhos apresentados

769

971

1740

Quantidade de trabalhos com o termo
“calculadora”

101

77

178

Percentual de artigos com o termo
“calculadora”

13%

8%

10%

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos anais dos eventos.

Tabela 2: Quantidade de artigos na modalidade Relatos de Experiência (RE)
XI ENEM

XII ENEM

Total

Quantidade de trabalhos apresentados

508

463

971

Quantidade de trabalhos com o termo
“calculadora

58

63

121

Percentual de artigos com o termo
“calculadora”

11%

14%

12%

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos anais dos eventos.
Os 299 artigos selecionados serviram como banco de dados para a segunda
etapa da investigação. Eles foram lidos integralmente, a fim de estabelecer
categorizações dentro do contexto que pretendiam investigar e da forma como
utilizavam a calculadora. Após essas leituras, optou-se em classificar os artigos em
três unidades de contexto (MORAES, 1999): calculadora como recurso; calculadora
como ferramenta; e outros. O Quadro 1 apresenta a descrição de cada uma das três
categorias mencionadas.
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Quadro 1: Descrição das unidades de contexto usadas para classificar os artigos.
Unidades

Descrição

Calculadora como recurso

Atividades que exploram as potencialidades da
calculadora como recurso didático dentro do
contexto de ensino e/ou aprendizagem dos
alunos em sala de aula.

Calculadora como ferramenta

Atividades em que a calculadora é utilizada
como ferramenta essencialmente para efetuar
cálculos.

Outros

Artigos que não contemplam nenhuma das
unidades anteriores e que apenas fazem
referência ao termo calculadora.
Fonte: Elaboração própria dos autores.

Depois

desta

classificação

os

artigos

enquadrados

na

unidade

“Calculadora como recurso” foram analisados e discutidos com a intenção de
identificar e analisar as propostas apresentadas para o uso da calculadora com
recurso didático-pedagógico nas duas edições do ENEM.

4. Resultados
Após a identificação, leitura e categorização dos 299 artigos nas três unidades
de contexto, realizou-se uma segunda tabulação. Desta vez, divididos por edição do
evento, por modalidade de apresentação e por unidade de contexto. A Tabela 4
apresenta os resultados para os artigos de comunicação científica.
Tabela 4: Quantidade de artigos por unidade de contexto na modalidade
Comunicações Científicas
XI ENEM

XII ENEM

Total

Calculadora como recurso

5

2

7

Calculadora como ferramenta

15

11

26

Outros

81

64

145

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos anais dos eventos.
A partir dos resultados apresentados na Tabela 4, verifica-se que apenas 7 dos
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178 artigos publicados na modalidade Comunicações Científicas propõe o uso da
calculadora como recurso didático, enquanto cerca de 14,6% (n= 26) relatam o seu
uso apenas como ferramenta de cálculo. Da mesma forma que a tabela acima, a
Tabela 5, apresentada a seguir, exibe os resultados para os artigos de relato de
experiência.
Tabela 5: Quantidade de artigos por unidade de contexto na modalidade Relatos
de Experiência
XI ENEM

XII ENEM

Total

Calculadora como recurso

3

3

6

Calculadora como ferramenta

14

13

27

Outros

41

47

88

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos anais dos eventos.
Os resultados apresentados na Tabela 5 indicam que apenas 6 dos 121 artigos
publicados na modalidade Relatos de Experiência propõe o uso da calculadora como
recurso, enquanto que cerca de 22,3% (n= 27) relatam o seu uso apenas como
ferramenta de cálculo.
Após essa análise exploratória inicial, passou-se à análise dos artigos que
pertencem a unidade “calculadora como recurso”. Essa escolha se justifica pois são
esses os artigos que detalham propostas do uso da calculadora como recurso
didático, isto é, que relatam o desenvolvimento de atividades que exploram as
potencialidades e possibilidades do uso da calculadora no ensino de Matemática e
não a utilizam apenas para efetuar ou acelerar cálculos.

4.1. Artigos da modalidade Comunicações Científicas
O Quadro 2 apresenta o título dos sete artigos encontrados na modalidade
Comunicações Científicas e que pertencem a categoria “calculadora como recurso”.
A seguir apresenta-se uma descrição sucinta desses artigos.
Quadro 2: Artigos da modalidade Comunicações Científicas e que pertencem a
categoria “calculadora como recurso”
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C1 :A calculadora no ensino da potenciação: uma experiência no 4°
ano do ensino fundamental
C2: Calculadoras em sala de aula: um recurso ainda a ser muito
explorado
XI ENEM

C3: Contribuições da calculadora para o ensino das operações em
uma turma do Projeto Mais Educação
C4: Explorando os recursos da calculadora em sala de aula no
ensinO fundamental
C5: O uso da calculadora em sala de aula: uma proposta de
atividade investigativa
C6: A integração da calculadora para o ensino de potência: um
percurso de estudo e pesquisa para professores de Matemática

XII ENEM
C7: Investigando a formulação e a resolução de problemas
matemáticos na sala de aula: utilizando a calculadora básica
Fonte: Elaboração dos autores a partir dos anais dos eventos

O artigo C1, dos autores Lopes, Sá, Alves (2013), apresenta os resultados de
uma pesquisa que foi desenvolvida com 27 alunos do 4º ano do ensino fundamental
e que objetivava investigar o ensino da potenciação e suas propriedades operatórias
a partir do uso da calculadora científica. A pesquisa consiste em um experimento que
foi dividido em etapas, com a aplicação de nove atividades, iniciando com cálculos
que trabalham o conceito de potência e finalizando com relação entre as potências de
expoente zero.
O artigo C2, do autor Marques (2013), apresenta oito atividades que foram
desenvolvidas com 16 alunos do Ensino Médio Profissionalizante do Curso Técnico
de Eletromecânica. Dessas atividades, duas utilizam a calculadora como recurso, que
são: “Entendendo a memória” e “Ocultando teclas”. Essas atividades consistem,
respectivamente, em situações problemas que objetivam que os alunos compreendam
qual o tipo de memória da calculadora é mais adequado para determinada finalidade,
e questões que propõe que os alunos obtenham resultados ou expressões numéricas
equivalentes com restrições na utilização das teclas da calculadora.
O artigo C3, das autoras Rodrigues e Moura (2013), apresenta atividades
realizadas com uma turma do Projeto Mais Educação, composta por 9 alunos do 6º e
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do 7º ano do Ensino Fundamental. Dessas atividades, duas, “Conhecendo a
Calculadora” e “Tecla Quebrada”, utilizam a calculadora como recurso. Nessas
atividades os alunos exploraram as funcionalidades da calculadora e as operações
com números inteiros através da realização de cálculos sem utilizar determinadas
teclas da calculadora.
O artigo C4, dos autores Pesente, Olgin e Groenwald (2013), traz uma
sequência didática com atividades que tem como público alvo estudantes do ensino
fundamental, e apresenta resultados de um experimento. Na sequência didática, é
apresentado questões/problemas das seguintes atividades: “Trabalhando ângulos na
Calculadora”, “Operações com ângulos na Calculadora” e “Transformações de graus
em radianos na Calculadora”. O experimento foi realizado com 31 alunos da 8º série
(9º ano) do ensino fundamental e consistia em uma “Criptografia”, na qual os alunos
deveriam descobrir o valor de cada letra e decodificar a mensagem utilizando os
conceitos de potenciação e radiciação. As atividades da sequência didática e o
experimento utilizam a calculadora como recurso.
O artigo C5, das autoras Repski e Caetano (2013), apresenta uma proposta de
atividades investigativas que utilizam a calculadora como recurso e que pode ser
desenvolvida em qualquer ano do ensino fundamental. A proposta aborda nove
atividades, que exploram, por exemplo, a aprendizagem das teclas e funções da
calculadora; a realização de cálculos direcionados e discussão/reflexão da ordem e
hierarquia das operações com números inteiros; e simetrias numéricas e situações
problemas que devem ser solucionadas sem o uso de determinadas teclas.
O artigo C6, dos autores Souza, Farias e Carvalho (2016), apresenta duas
atividades realizadas com professores do 6º ano do ensino fundamental e que tinham
o objetivo de analisar como os professores integram a calculadora em sala de aula. A
primeira atividade buscou maior apropriação das funções e teclas calculadora,
enquanto a segunda atividade propõe o jogo “Corrida ao 625”, que consiste em dois
jogadores que competem buscando obter, a partir da multiplicação de fatores iguais,
o número 625. Nessa atividade fica implícita a abordagem de potenciação.
O artigo C7, dos autores Silva e Medeiros (2016), relatam atividades
desenvolvidas com 17 alunos do 6º ano do ensino fundamental. Essas atividades
abrangiam a manipulação das funções da calculadora, e a formulação e resolução de
problemas. Os autores relatam que os alunos formularam problemas abertos e
utilizaram a calculadora para a criação de estratégias de resolução.
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4.2. Artigos da modalidade Relatos de Experiência
O Quadro 3 apresenta o título dos seis artigos encontrados na modalidade
Relatos de Experiência e que pertencem a categoria “calculadora como recurso”. A
seguir, apresenta-se uma descrição sucinta desses artigos.
Quadro 3: Artigos da modalidade Relatos de Experiência e que pertencem a
categoria “calculadora como recurso”
R1: A calculadora científica no ensino médio: uma proposta no
âmbito do PIBID
ENEM XI

R2: Idosos em conversas sobre regularidades matemáticas
utilizando calculadoras
R3: O Clube da Matemática: relatos e reflexões
R4: Jogos matemáticos: o relato de uma experiência desenvolvida
no ensino fundamental a partir das aulas de didática

ENEM XII

R5: Uso de jogos no ensino da matemática: contribuições na
aprendizagem dos alunos do Colégio Estadual Girassol de Tempo
Integral Santa Maria
R6: Calculadora gráfica: olhares para seu uso na educação básica

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos anais dos eventos.
O artigo R1, dos autores Dick, Brummelhaus, Scheibler, Hauschild e Herber
(2013), descreve uma oficina realizada com alunos do ensino médio e que foi dividida
em três momentos: questionário para levantamento de ideias prévias, resolução de
atividades e questionário final. No segundo momento, a calculadora científica foi
utilizada como recurso didático, pois foi proposto quatorze problemas que restringiam
a utilização de determinadas teclas da calculadora, com o intuito que novas
estratégias de resolução fossem exploradas.
O artigo R2, do autor Lima (2013), descreve uma atividade que foi desenvolvida
pela ação de extensão Conversas sobre matemática e teve como participantes,
majoritariamente, idosos. Nessa atividade, cada questão solicitava que os alunos
realizassem quatro multiplicações, sendo que as três primeiras deveriam ser
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realizadas com a calculadora, e a quarta deveria ser realizada com base nas
regularidades observadas nas primeiras três questões, sendo que nesta etapa a
calculadora poderia ser utilizada somente para a validação da estratégia utilizada.
Nessa atividade, padrões entre as multiplicações foram estabelecidos e estratégias
de efetuá-las foram compartilhadas e validadas.
O artigo R3, dos autores Valentim e Pierini (2013), descreve quatro atividades
que foram desenvolvidas pelo projeto Clube da Matemática, sendo que uma delas é
“Investigações sobre o uso da calculadora”. Nessa atividade, alunos de ensino médio
foram estimulados a explorar as funções da calculadora, observando as regularidades
entre as divisões e estabelecendo estratégias para determinar o resto das divisões
não exatas a partir do quociente apresentado pela calculadora.
O artigo R4, dos autores Oliveira e Magalhães (2016), descreve experiências
obtidas com a utilização de dois jogos, sendo que um deles, o “Avançando com o
resto”, utiliza a calculadora como recurso. A atividade foi desenvolvida com alunos do
5º ano do ensino fundamental e consiste em um jogo de tabuleiro em que dois ou mais
jogadores/equipes competem para completar uma trilha numérica, onde o número de
casas a avançar dependerá do resto obtido em uma divisão euclidiana. Neste jogo o
aluno aprende a dividir e analisar o resto numa divisão não exata com a manipulação
da calculadora.
O artigo R5, dos autores Filho e Silva (2016), descreve experiências obtidas
com a utilização de cinco jogos, sendo que um deles, o “Calculadora Quebrada”, utiliza
a calculadora como recurso. Esse jogo foi desenvolvido com alunos do 9º ano do
ensino fundamental e consiste em obter os números solicitados utilizando uma
calculadora que não apresenta todos os números nem todas as operações. Nessa
atividade, é explorado diretamente o conteúdo de expressões numéricas com
números inteiros.
O artigo R6, dos autores Marczaki e Basniak (2016), descreve uma proposta
de ensino de funções do 1º grau que utiliza calculadoras gráficas e que foi
desenvolvida com alunos do 9º ano do ensino fundamental. A atividade era dividida
em duas tarefas, que tinham cunho exploratório, sendo que a primeira objetivava
construir conceitos sobre o sistema de coordenadas cartesianas, enquanto que a
segunda objetivava que fosse construído conhecimentos referentes a gráficos,
variáveis dependentes e independentes, e lei de formação da função.
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4.3. O que nos sugerem os resultados?
Ao analisar os artigos selecionados, é possível constatar que há uma
predominância de trabalhos que enfocam o ensino fundamental, pois nove das treze
atividades descritas tiveram como público alvo estudantes deste nível. Destaca-se
ainda que dessas nove atividades, quatro foram publicadas no XI ENEM, que
correspondem a metade dos artigos identificados nesta edição do evento; e cinco
foram publicadas no XII ENEM, que correspondem a 100% dos artigos identificados
nesta edição do evento.
No que se refere as metodologias e estratégias de ensino, percebemos que no
ENEM de 2013 há uma maior predominância de atividades que são estruturadas em
questões/problemas propostos e nenhum artigo descreve atividades que utilizam
jogos. Já no ENEM de 2016, constatamos que o uso de jogos despontou e aparece
em 60% dos artigos identificados nesta edição.
De forma geral, os autores dos treze artigos concluíram que as atividades que
utilizaram a calculadora como recurso foram produtivas e não trouxeram prejuízos à
aprendizagem Matemática, pois os alunos participantes conseguiram, por exemplo,
discutir e refletir sobre os enunciados matemáticos, questionar e interpretar
resultados, observar regularidades, formular hipóteses e testá-las, e desenvolver
argumentações matemáticas (DICK; BRUMMELHAUS; HAUSCHILD; HERBER,
2013; LIMA, 2013; VALENTIM; PIERINI, 2013; FILHO; SILVA, 2016).
Embora haja aspectos positivos na utilização da calculadora, constatou-se que
as mesmas são pouco utilizadas como recurso, pois apenas cerca de 0,48% dos
artigos publicados nas duas edições do evento investigado descrevem atividades que
utilizam a calculadora com esta finalidade.
Em contrapartida, cerca de 1,95% dos artigos publicados no ENEM de 2013 e
2016 descrevem atividades que utilizam a calculadora como ferramenta, o que é um
percentual muito maior se comparado aos artigos que a utilizam como recurso, o que
sugere que a utilização desse instrumento está muito mais associada, no ensino de
Matemática, a concepção de aceleradora de cálculos do que como um recurso
didático.
5. Conclusão
O presente artigo objetivou analisar como a utilização da calculadora tem sido
proposta nas investigações educacionais apresentadas. Para isso, realizamos um
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levantamento bibliográfico exploratório nas publicações do ENEM de 2013 e 2016 nas
categorias de Comunicações Científicas e Relatos de Experiência que empregavam
o termo “calculadora” no título, no resumo, nas palavras-chave ou no corpo do texto.
Ao categorizar e analisar os artigos identificados, pode-se constatar que há um
número baixo de publicações que exploram as potencialidades e possibilidades de
uso da calculadora como recurso de ensino e, a grande maioria a empregam
unicamente como ferramenta para otimizar ou acelerar os cálculos.
Além disso, embora as publicações que utilizam a calculadora como recurso
apresentem certa variedade nos conteúdos abordados, percebe-se que a maior parte
se concentra em procedimentos aritméticos e análises de regularidades numéricas,
evidenciando que há uma gama de conteúdos matemáticos a serem explorados, como
os conceitos estatísticos e probabilísticos que não foram contemplados por nenhum
dos trabalhos analisados.
No levantamento realizado nesse trabalho, percebemos que somente um dos
treze artigos identificados (SOUZA, FARIAS e CARVALHO, 2016) que exploravam a
calculadora como recurso propuseram sessões de estudo e construção de propostas
de atividade alinhadas a essa temática com professores de Matemática. Souza, Farias
e Carvalho (2016) concluíram que essas atividades proporcionaram reflexões a
prática docente e novos aprendizados, o que nos permite intuir que iniciativas como
essa podem colaborar para a inclusão das calculadoras e exploração de suas
potencialidades.
A partir dos resultados apresentados é possível inferir que as calculadoras não
trazem prejuízos à aprendizagem Matemática quando utilizadas de forma
metodologicamente integrada ao planejamento do(a) professor(a), por isso, acreditase que seja importante ampliar a investigação dessa temática como forma de ampliar
as possibilidades de identificação de propostas inovadoras de uso da calculadora para
o ensino de Matemática.
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Resumo: O trabalho tem por objetivo abordar o processo de inclusão para os alunos
com necessidades especiais dentro das instituições escolares voltada para o
aprendizado de matemática. A educação para as crianças e adolescentes sempre
apresentou vários obstáculos, principalmente após que a Legislação Brasileira passou
a dar direito a essas crianças de frequentarem as instituições de ensino regular, pois
essas instituições não estavam preparadas para recebe-las. Para que as instituições
de ensino e os docentes pudessem oferecer um ensino de qualidade para todos, foram
realizadas várias pesquisas para que fosse encontrada uma metodologia de ensino
adequada para todos os alunos, porém não tem sido um caminho fácil a ser seguido,
pois as instituições de ensino não possuem estrutura adequada para atender esses
alunos, deixando a responsabilidade para os docentes que não possuem treinamento
e nem habilidade para tratar com esses casos.

Palavras-chave: Inclusão. Matemática. Necessidades Especiais.

1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

As crianças antigamente eram abandonadas por mulher que dava à luz a
crianças que foram geradas antes do casamento, para essas mulheres não ficarem
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expostas diante da sociedade. Essas crianças eram recolhidas e batizadas por
religiosos, onde era lhe passadas toda a doutrina cristã. (AMOEDO, FONSECA,
SOUZA, 2016)
A historicidade da inclusão evidencia que esta atravessou diferentes fases em
diversas épocas e culturas. Segundo Correia (1999), a Idade Antiga, na Grécia é
considerada um período de grande exclusão social, pois crianças nascidas com
alguma deficiência eram abandonadas ou mesmo eliminadas, sem chance ou direito
ao convívio social. Na Idade Média, pessoas com deficiência eram também
marginalizadas, até por questões sobrenaturais, rotuladas como inválidas,
perseguidas e mortas. Assim, muitas vezes as famílias preferiam escondê-las e priválas da vida comunitária e social. A ideia de promover aos filhos, qualquer tipo de
intervenção em ambientes diferenciados não era uma prática comum. Conforme
Jannuzzi (2004). No Brasil por volta do século XVIII, o atendimento aos deficientes
restringia-se aos sistemas de abrigos e à distribuição de alimentos, nas Santas Casas,
salvo algumas exceções de crianças que até participavam de algumas instruções com
outras crianças ditas normais. (FRIAS, MENEZES, 2008)
As crianças que eram abandonadas na Idade Média, passou a tomar
proporções diferentes, passando a ter direito a educação de qualidade como qualquer
outra criança, pois antes só quem tinha direito eram as crianças da elite, restando para
as outras apenas o assistencialismo ou o abandono, principalmente as que tivesse
algum tipo de deficiência, como é o caso da surdez. (AMOEDO, FONSECA, SOUZA,
2016)
As pessoas com deficiência intelectual passaram a ser consideradas passíveis
de serem educadas somente no século XIX, graças ao trabalho do médico Jean Itard
(1774-1838) — considerado o primeiro teórico de Educação Especial — com o menino
Victor de Aveyron, conhecido como “menino selvagem”. O trabalho de Itard se
baseava na teoria empirista do conhecimento. Contudo, a importância atribuída aos
fatores biológicos em detrimento dos fatores socioambientais perdurou até os anos
cinquenta, quando a noção de “irrecuperabilidade e constitucionalidade da condição
de deficiente mental” começou a inserir em suas proposições aspectos sócio
educacionais, inicialmente publicadas na quinta edição do manual da Associação
Americana de Retardo Mental (American Association on Mental Retardation – AAMR)
(p.34). (REIS, ROSS, 2008)
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As crianças com deficiências passaram a ter direito a frequentar as instituições
de ensino regular com as outras crianças a partir da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação No. 9.394/96

CAPÍTULO V
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei,
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
(Redação dada
pela Lei nº 12.796, de 2013)
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação
especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou
serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas
dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino
regular.
§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo,
tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o
inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.
(Redação
dada pela Lei nº 13.632, de 2018)
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação:
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (Planalto,
1996)

No Brasil, uma pequena parte da sociedade passou a se conscientizar da
importância da inclusão dessas crianças e adolescentes nas instituições de ensino
regular junto com as outras crianças, apenas no século XX, quando foi aprovada a
Declaração Universal de Direitos Humanos e no ano de 1948 surgiram programas e
serviços voltados para os alunos com necessidades especiais. A partir desse
momento também passaram a ter direitos a saúde, cultura e lazer, além da educação
através das leis e decretos que surgiram. Nesse interim surgiram inúmeras dúvidas
de como criar uma metodologia de ensino de matemática para as pessoas com
necessidades especiais. (ALEIXO, GRÜTZMANN, 2018)
Na organização do Estado brasileiro, a matéria educacional é conferida pela
Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), aos
diversos entes federativos: União, Distrito Federal, Estados e Municípios,
sendo que a cada um deles compete organizar seu sistema de ensino,
cabendo, ainda, à União a coordenação da política nacional de educação,
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa,
redistributiva e supletiva (artigos 8º, 9º, 10 e 11). No tocante à Educação
Básica, é relevante destacar que, entre as incumbências prescritas pela LDB
aos Estados e ao Distrito Federal, está assegurar o Ensino Fundamental e
oferecer, com prioridade, o Ensino Médio a todos que o demandarem. E ao
Distrito Federal e aos Municípios cabe oferecer a Educação Infantil em
Creches e Pré-Escolas, e, com prioridade, o Ensino Fundamental. Em que
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pese, entretanto, a autonomia dada aos vários sistemas, a LDB, no inciso IV
do seu artigo 9º, atribui à União estabelecer, em colaboração com os Estados,
o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos
e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica
comum.(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010, p. 1)

As DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) têm origem na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), de 1996, que assinala ser incumbência da União
“estabelecer, em colaboração com os Estados, Distrito Federal e os Municípios,
competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino
médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a
assegurar a formação básica comum”.(BRASIL, 1996)
A ideia das DCNs considera a questão da autonomia da escola e da proposta
pedagógica, incentivando as instituições a montar seu currículo, recortando, dentro
das áreas de conhecimento, os conteúdos que lhe convêm para a formação daquelas
competências que estão explicitadas nas diretrizes curriculares. Dessa forma, a
escola deve trabalhar esse conteúdo nos contextos que lhe parecerem necessários,
considerando o tipo de pessoas que atende, a região em que está inserida e outros
aspectos locais relevantes. (MENEZES, 2001)
As DCNs se diferem dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Enquanto
as DCNs são leis, dando as metas e objetivos a serem buscados em cada curso, os
PCNs são apenas referências curriculares, não leis. (MENEZES, 2001)
De acordo com o CNE, as diretrizes curriculares contemplam elementos de
fundamentação essencial em cada área do conhecimento, campo do saber ou
profissão, visando promover no estudante a capacidade de desenvolvimento
intelectual e profissional autônomo e permanente. Dessa forma, foram estabelecidas:
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental;
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio;
Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores. (MENEZES, 2001)
A Educação Inclusiva, diferentemente da Educação Tradicional, na qual todos
os alunos é que precisavam se adaptar a ela, chega estabelecendo um novo modelo
onde a escola é que precisa se adaptar às necessidades e especificidades do aluno,
buscando além de sua permanência na escola, o seu máximo desenvolvimento. Ou
seja, na educação inclusiva, uma escola deve se preparar para enfrentar o desafio de
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oferecer uma educação com qualidade para todos os seus alunos. Considerando que,
cada aluno numa escola, apresenta características próprias e um conjunto de valores
e informações que os tornam únicos e especiais, constituindo uma diversidade de
interesses e ritmos de aprendizagem, o desafio da escola hoje é trabalhar com essa
diversidade na tentativa de construir um novo conceito do processo ensino e
aprendizagem, eliminando definitivamente o seu caráter segregacionista, de modo
que sejam incluídos neste processo todos que dele, por direito, são sujeitos. (FRIAS,
MENEZES, 2008)
A Educação Inclusiva, entendida sob a dimensão curricular, significa que o
aluno com necessidades especiais deve fazer parte da classe regular, aprendendo as
mesmas coisas que os outros alunos – mesmo que de modos diferentes – devendo
ao professor fazer as necessárias adaptações (UNESCO, s/ d). Essa proposta difere
das práticas tradicionais da Educação “Especial” que, ao enfatizar o déficit do aluno,
acarretam a construção de um currículo empobrecido, desvinculado da realidade
afetivo-social do aluno e da sua idade cronológica, com planejamento difuso e um
sistema de avaliação precário e indefinido. Portanto a inclusão de alunos com
necessidades especiais na classe regular implica o desenvolvimento de ações
adaptativas, visando à flexibilização do currículo, para que ele possa ser desenvolvido
de maneira efetiva em sala de aula, e atender as necessidades individuais de todos
os alunos. (REIS, ROSS, 2008)
Uma dessas deficiência é o discente que possui a surdo cegueira que pode ser
advinda de duas maneiras, a criança já nasce com a deficiência ou adquire no decorrer
da vida ocasionado por alguma patologia, complicações ou síndromes. Para criar uma
metodologia de ensino para esses alunos é relevante o uso de libras e que o docente
tenha uma certa habilidade dentro de sala de aluno, pois o auxílio de um tradutor de
libras não resolver o problema por causa do caso especifico, porém nesse caso foi-se
utilizado o sistema monetário brasileiro, onde o alunos aprende o que pode ser
comprado de acordo com o sistema monetário. (ALEIXO, GRÜTZMANN, 2018)
A relação social que ocorre dentro do ambiente de uma instituição de ensino é
que a comunicação passou ser diferente, no momento que em sala tenha uma criança
com deficiência auditiva. Nesse caso será utilizada as duas línguas, a de libras, que é
a linguagem dos sinais e deve ser colocada com a primeira língua, em respeito ao
deficiente e a língua portuguesa, como segunda língua, que é utilizada mais na forma
oral dentro de sala de aula, tornando o ambiente escolar com a educação bilingue.
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Algumas escolas ainda não estão preparadas para receberem os estudantes surdos.
(AMOEDO, FONSECA, SOUZA, 2016)
De acordo com o Decreto Nº 5.626/05, que obriga as instituições de ensino
terem a libras como a primeira língua, caso tenha uma criança surda em sala de aula.
CAPÍTULO IV
DO USO E DA DIFUSÃO DA LIBRAS E DA LÍNGUA PORTUGUESA
PARA O
ACESSO DAS PESSOAS SURDAS À EDUCAÇÃO
Art. 14. As instituições federais de ensino devem garantir,
obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e
à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos
curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de
educação, desde a educação infantil até à superior.
§ 1º Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso
previsto no caput, as instituições federais de ensino devem:
I - Promover cursos de formação de professores para:
a) o ensino e uso da Libras;
b) a tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa; e
c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas
surdas;
II - Ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da
Libras e também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos
surdos;
III - prover as escolas com:
a) professor de Libras ou instrutor de Libras;
b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa;
c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua
para pessoas surdas; e
d) professor regente de classe com conhecimento acerca da
singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos;
IV - Garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de
alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas de aula e, também, em
salas de recursos, em turno contrário ao da escolarização;
V - Apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre
professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por
meio da oferta de cursos;
VI - Adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de
segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto
semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifestada no
aspecto formal da Língua Portuguesa;
VII - desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de
conhecimentos expressos em Libras, desde que devidamente registrados em
vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos;
VIII - disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de
informação e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a
educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva.
§ 2º O professor da educação básica, bilíngue, aprovado em exame de
proficiência em tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, pode
exercer a função de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, cuja
função é distinta da função de professor docente.
§ 3º As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino
federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as
medidas referidas neste artigo como meio de assegurar atendimento
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educacional especializado aos alunos surdos ou com deficiência auditiva.
(Planalto, 2005)

A educação inclusiva precisa ser repensada, pois a partir do momento que foi
obrigatório a inclusão de crianças e adolescentes, com necessidades especiais no
âmbito das instituições de ensino regular foi encontrado outro entrave, pois nas
escolas não tem profissionais habilitados e capacitados para interagir com essas
pessoas e também há falta de recursos e infraestrutura. (MARQUES, ARNAUD,
SOUTO, 2016)
Está escrito na Constituição de que todos tem direito iguais, sem distinção ou
preconceito de raça, sexo, cor, origem ou qualquer outra forma de discriminação. Essa
lei está na Constituição de 1988, art. 3º., inciso IV:
Constituição Federal de 1988
ÍNDICE TEMÁTICO
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
IV - Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação. (Planalto, 1988)

Pelo Artigo 206, Inciso I:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento,
a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência
de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso
público de provas e títulos, aos das redes públicas;
VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade;
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação
escolar pública, nos termos de lei federal.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo
para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Senado Federal,
2016)

Pelo Art. 208, garante educação especializada para crianças e adolescentes:
Título VIII
Da Ordem Social
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1
Capítulo III
Da Educação, da Cultura e do Desporto
2
Seção I
Da Educação
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:
I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;
II - Progressiva universalização do ensino médio gratuito;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5
(cinco) anos de idade;
V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando;
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação
básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis,
pela frequência à escola. (Senado Federal, 2019)

Pela Lei n° 10.436/02 reconhece que as libras é o meio de comunicação entre
as crianças e adolescentes com deficiência auditiva:

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002.
Dispõe sobre a Língua
Brasileira de Sinais Regulamento
Libras e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a
Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela
associados.
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras
a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um
sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de
comunidades de pessoas surdas do Brasil.
Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e
empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas
de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio
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de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do
Brasil.
Art. 3o As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços
públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento
adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas
legais em vigor.
Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais
estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos
cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de
Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira
de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares
Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente.
Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá
substituir a modalidade escrita da língua portuguesa.
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de abril de 2002; 181o da Independência e 114o da
República.
FERNANDO
HENRIQUE
CARDOSO
Paulo Renato Souza
Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.4.2002

Quando mais cedo o deficiente auditivo tiver contato com a linguagem dos
sinais mais rápido ele aprende. A escola, a família ou a comunidade da qual a criança
ou adolescente faça parte, pode contribuir positivamente para esse aprendizado.
(MARQUES, ARNAUD, SOUTO, 2016)
Apesar de ter leis, artigos e decretos que garanta a inclusão de crianças ou
adolescentes nas instituições de ensino regular, ainda existe profissionais que não
estão preparados para atender a essas pessoas e para fazer um plano de aula onde
essas pessoas possam ter um aprendizado adequado e de qualidade. (MARQUETI,
2013)
As crianças surdas que nascem em famílias, que normalmente todos são
ouvintes tem seu desenvolvimento prejudicado por não ter contato desde cedo a
linguagem dos sinais, pois a maioria das vezes não sabem onde adquirir esse
conhecimento, ficando essa função a cargo da instituição de ensino. (SANTOS, 2011)
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