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RESUMO 
 
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de campo que teve como 

objetivo analisar, as percepções dos professores dos anos iniciais sobre a Matemática 

na Educação Inclusiva. Neste caso, a pesquisa foi realizada com os professores que 

lecionam nas séries iniciais do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental nas diferentes 

escolas da Rede Municipal de Ensino de Caruaru Município de Pernambuco, incluindo 

escolas de pequeno, médio e grande porte. Como instrumento de pesquisa, utilizamos 

um questionário online (Google Forms). A escolha pelo questionário online se deu em 

virtude da pandemia do COVID-19, que o mundo enfrenta, sendo inviável a ida às 

unidades de ensino para coleta de dados. Para a discussão e análise dos dados, 

utilizamos a abordagem quantitativa. Além de uma revisão bibliográfica para melhor 

compreendermos a Educação Inclusiva e o ensino da Matemática nas séries iniciais.  

 
Palavras-chave: Educação Matemática. Educação Inclusiva. Formação de 

Professores. Inclusão. 

“Na escola inclusiva professores e alunos aprendem 
uma lição que a vida dificilmente ensina: respeitar as 
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diferenças. Esse é o primeiro passo para construir 
uma sociedade mais justa”.  

(Mantoan) 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 Uma escola inclusiva é a que recebe em seus espaços todos os estudantes, 

sejam estes com deficiência ou não. Os alunos com deficiência têm o direito de 

frequentar a escola regular e construir sua aprendizagem de maneira significativa, 

através do convívio com todos os outros alunos e sua acolhida pode contribuir muito 

para a construção de uma visão inclusiva. A Educação Inclusiva parte do princípio  dos 

direitos de todos à Educação, independentemente das diferenças individuais precisa 

ser orientada pelos princípios da Declaração de Salamanca (Unesco, 1994), pela 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, de 

2008 e pelo Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de 

pessoas com deficiência de frequentar ambientes educacionais inclusivos. 

 Nas últimas décadas a Educação Inclusiva tem sido uma pauta constante no 

cotidiano de inúmeros educadores, fomentando debates e discussões sobre o tema, 

seja ele de inclusão de estudantes ou de professores e é de extrema importância que 

haja progressão nessa área, visto que os portadores de deficiência precisam que as 

suas diferenças sejam verdadeiramente respeitadas, isto propiciará a todos, iguais 

oportunidades e dessa forma teremos uma sociedade muito mais humana e 

transformadora. Mesmo com o grande movimento que tem sido feito em prol da 

educação inclusiva, muitos o consideram como ainda mais excludente. É sabido que 

os portadores de deficiência estão amparados legalmente, mesmo não sendo posto 

em prática efetivamente nas escolas.  

 Nesse sentido, nos remetemos ao questionamento: Os professores que 

recebem alunos com necessidades especiais em sua sala de aula, estão preparados 

para isso? A escola pública municipal tem condições de agregar estes estudantes com 

deficiência e trazer para os mesmos uma aprendizagem significativa? Como a 

matemática é trabalhada com estes estudantes portadores de deficiência? Existe 

formação para a realização deste trabalho, junto aos professores?  Os professores 



conhecem as necessidades e os direitos destes estudantes?  Partindo dessas 

inquietações, surgiu a necessidade de realizar uma pesquisa de campo sobre as 

percepções dos professores dos anos iniciais sobre a matemática na educação 

inclusiva, mais precisamente das escolas públicas municipais de Caruaru.   

 Neste texto são discutidos alguns aspectos do ensino e aprendizagem de 

Matemática para alunos portadores de deficiência nos anos iniciais. A presente 

pesquisa tem como objetivo analisar, junto aos docentes das escolas públicas 

municipais de Caruaru, uma pesquisa de campo com o intuito de trazer alguns dados 

para possíveis respostas de como a Matemática é trabalhada nessas séries, nas 

turmas que tem estudantes com deficiência e como a inclusão e aprendizagem desses 

estudantes se dá nesse processo, questionaremos também, de que maneira esses 

docentes foram preparados para exercer este trabalho pedagógico. 

 Este artigo encontra-se organizado em cinco tópicos:  

 No primeiro tópico, apresenta-se uma breve introdução, sobre a problemática 

da pesquisa, a justificativa, a questão da pesquisa e o objetivo. No segundo tópico, 

consta o referencial teórico baseado nos estudos que tratam sobre a Formação de 

Professores de Matemática em relação à Educação Inclusiva. No terceiro tópico, é 

apresentado a metodologia da pesquisa atinente ao estudo e os procedimentos 

metodológicos, o instrumento utilizado e a descrição deste. No quarto tópico, 

apresentam-se as análises dos resultados, seguidas, no quinto tópico, as 

considerações finais e, por fim, as referências.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 A Educação Inclusiva é um seguimento que visa uma vasta participação de 

todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular, procurando a melhor 

forma de reestruturar o que hodiernamente é vivenciado na escola, nos atentando 

para a diversidade humana e o contínuo crescimento individual e coletivo dos 

estudantes, com respeito à diversidade existente, atendendo as necessidades nas 

salas de aula, promovendo uma aprendizagem significante e vultosa, para o 

desenvolvimento de cada um, numa prática coletiva e flexível. Para tanto, para que 

seja realmente nessa configuração, é necessária uma mudança em algumas 

estruturas e no funcionamento de muitas unidades escolares e na formação (humana) 



dos professores. Dessa forma, a educação inclusiva deixa de existir apenas na Lei e 

teoria, e com isso produz uma sociedade realmente inclusiva.  

 

 Sassaki (1997, p. 167) ressalta o conceito de inclusão como:  

 

“Processo pelo qual a sociedade e o portador de deficiência procuram 
adaptar-se mutuamente, tendo em vista a equiparação de oportunidade e, 
consequentemente, uma sociedade para todos (…) A inclusão significa que a 
sociedade deve adaptar-se às necessidades da pessoa com deficiência para 
que esta possa desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida”. (SASSAKI, 
1997, p. 167).  

 

 Para que as escolas atendam os estudantes com deficiência de forma inclusiva 

no ensino regular, mais precisamente nos anos iniciais, são necessárias algumas 

adequações, desde a estrutura física (acessibilidade) até a mudança na elaboração 

do Projeto Político Pedagógico da escola, com a participação da sua comunidade 

escolar na elaboração do mesmo, contemplando a diversidade através da 

socialização de todos os envolvidos, a fim de atender as demandas individuais de 

cada estudante, independentemente de suas particularidades e diferenças. E o norte 

principal, advém dos professores e equipe pedagógica das unidades. Estes precisam 

analisar a educação como um todo, conforme destaca Farfus (2008):  

 

“A articulação entre os educadores é urgente, pois existe a necessidade de 
uma redefinição do papel do professor e de sua forma de atuar, no 
pensamento sistêmico. É necessário pensar na aprendizagem como um 
processo cooperativo e de transformação que proporcione a formação de 
alunos inseridos no mundo, e não mais em apenas uma comunidade local. 
Finalmente pensar na educação em relação aos aspectos da ética, da 
estética e da política; a educação fundamentada em um ideal democrático”. 
(FARFUS, 2009, p. 30)   

 

 É primordial e necessário que os professores mudem a visão de incapacidade 

dos estudantes, para uma voltada à possibilidades de aprendizagem, com atividades 

que enfatizem o respeito às diferenças e possibilitem a inclusão, organizando seu  

planejamento com antecedência, registrando e avaliando as atividades de modo a 

perceber onde poderiam melhorar sua prática para alcançarem benefícios nas suas 

ações educativas. (Zimmermann 2008, p.01) aponta que:  

 

“A luta pela escola inclusiva, embora seja contestada e tenha até mesmo 
assustado a comunidade escolar, pois exige mudança de hábitos e atitudes, 
pela sua lógica e ética nos remete a refletir e reconhecer, que se trata de um 



posicionamento social, que garante a vida com igualdade, pautada pelo 
respeito às diferenças.” (ZIMMERMANN, 2008, p. 01). 

 

 A educação inclusiva atualmente é desafiadora para a maioria dos professores, 

pois confronta-os a mudar ou reavaliar a sua maneira de ensinar e os confronta 

também a repensar suas estratégias pedagógicas, exigindo uma postura receptiva 

diante das diferenças que irão encontrar, a fim de destacar potencialidades e  achar 

habilidades de acordo com a demanda de cada estudante. É claro que só a vontade 

não é a única solução para essa mudança, é preciso formação continuada, cursos, e 

que a formação inicial também seja significativa para o trabalho do professor.   

 

[...] a inclusão implica que todos os professores têm o direito de esperar e de 
receber preparação apropriada na formação inicial em educação e 
desenvolvimento profissional contínuo durante sua vida profissional 
(MITTLER, 2003, p. 35).  

 

 Pode-se destacar a Proposta de Diretrizes para a Formação de Professores da 

Educação Básica, que abrange as exigências para o desempenho dos docentes 

diante das novas concepções de educação atuais, a fim de orientar o ensino para a 

aprendizagem dos estudantes, auxiliando-os para o sucesso dessa aprendizagem, 

incentivando-os na realização de atividades enriquecedoras, através de novas 

metodologias e estratégias. Buscando uma educação igualitária, por isso a 

importância na preparação dos professores. 

 

“Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; responsabilizar-
se pelo sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar com a 
diversidade existente entre os alunos; incentivar atividades de 
enriquecimento curricular; elaborar e executar projetos para desenvolver 
conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e material de 
apoio; desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe”. (MEC, 
2000, p. 5). 

 

 Desse modo, torna-se possível a inclusão de todos e todas, sem que aconteça 

a exclusão nas escolas regulares, pois, no período em que a escola e os professores 

se unem a favor da inclusão, a inserção  do aluno acontece com êxito e a 

aprendizagem transcorre de forma ampla, favorecendo os envolvidos nesse processo. 

 

 

 



 

2.1 Professores e a Matemática na Educação Inclusiva dos anos iniciais 

 

  Como foi visto, a educação inclusiva visa oferecer meios pedagógicos 

específicos e meios de integração social, que respondam às peculiaridades de cada 

aluno, conforme a sua deficiência, em qualquer disciplina dos anos iniciais. Porém 

entende-se que na disciplina de Matemática, o leque pode se abrir em muito mais 

possibilidades para a aprendizagem. O ensino da Matemática na Educação Inclusiva 

está sendo um obstáculo para os educadores em formação inicial, como também na 

formação continuada dos anos iniciais, pois quando se pensa em trabalhar com 

operações, números, conceitos e cálculos matemáticos, vem o questionamento do 

que se pode fazer se esse professor encontrar na sala de aula um estudante com 

deficiência e como esse profissional pode não excluí-lo do processo de aprendizagem. 

A pesquisadora Rosana Maria Gessinger (2006), traz em seus estudos, alguns relatos 

de professores de Matemática que tiveram em suas classes regulares, estudantes 

com deficiência, buscando compreender a atuação desses docentes na inclusão, 

observando quais práticas estão sendo feitas por estes professores, de maneira a 

favorecer a construção de conhecimentos matemáticos por esses estudantes com 

deficiência que estão inseridos nesse processo de inclusão escolar.  

 Gessinger afirma: 

 

“Quando pensamos em uma escola aberta às diferenças, temos de pensar 
na possibilidade de que alunos em situação de deficiência ou não estudem 
juntos. Isso faz com que persistam alguns questionamentos sobre a 
necessidade de que o professor tenha ou não formação especializada. Muitos 
desses questionamentos decorrem da falta de clareza com relação ao que 
compete ao professor e aos demais profissionais. Entendo que o professor 
precisa dar conta das questões pedagógicas, desenvolvendo um ensino que 
contemple a turma toda, sem exclusões”. (GESSINGER, 2006, p. 47)  

 

 A autora ainda enfatiza que: 

 

“Uma das primeiras questões que vêm à mente dos professores quando 
enfrentam o desafio de ensinarem alunos em situação de deficiência junto 
com os demais, na mesma sala de aula, é o fato de não se sentirem 
preparados. No caso específico dos alunos em situação de deficiência, 
parece haver o entendimento de que os especialistas detêm esse saber. 
Muitos professores do ensino regular afirmam que o curso de formação inicial 
não os preparou para tal. Mas seria ingênuo pensar que a formação inicial 
pudesse dar conta da complexa tarefa da docência”. (GESSINGER, 2006, p. 
48).  



 

 O grande desafio para os cursos de formação de professores e para as 

Secretarias Municipais de Educação está em produzir conhecimentos que possam 

promover atitudes que auxiliem na compreensão de complexas situações de ensino, 

para que os docentes possam desempenhar satisfatoriamente o seu papel de ensinar 

e aprender para a inclusão. Para isso, é necessário a elaboração de políticas públicas 

educacionais tendentes à práticas mais inclusivas, adequando a formação de 

professores às recentes exigências educacionais e definindo um perfil profissional 

com habilidades e competências necessárias para os mesmos, em consonância com 

a realidade desses municípios.  

 Para Medeiros (2009, p. 24):  

 

“É uma construção sócia educacional que oportuniza o exercício da cidadania. 
Para que ela ocorra, não basta simplesmente inserir o sujeito; é importante 
que cada um seja acolhido com suas necessidades individuais e que estas 
sejam respeitadas, criando a igualdade de oportunidades a todos, 
independentemente de sua condição física, mental ou social”. (MEDEIROS, 
2009, p.24). 

 

 Diante do exposto, dada a complexidade relacionada ao fazer e ensinar 

atualmente, que os professores enfrentam diariamente, é extremamente necessária 

uma formação continuada. A problemática está em como essa formação é oferecida 

e se alcança os interesses dos professores, neste caso, dos professores dos anos 

iniciais da educação básica. A fim de buscar informações que contribuam para os 

saberes, a respeito da formação dos professores, visando a inclusão dos alunos com 

deficiência nas escolas, buscando atender, dessa forma, toda a diversidade de 

estudantes inseridos na escola de ensino regular. 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Esta pesquisa teve início com a revisão bibliográfica, na qual procurou-se 

estudos que nos ajudassem a compreender a respeito das percepções dos 



professores dos anos iniciais sobre a Matemática na educação inclusiva, em seguida 

realizamos a pesquisa de campo, que segundo Chizzotti (1995, p.79): 

 

“A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro, está 
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações” (CHIZZOTTI, 1995, p.79). 

 
 Neste caso, a pesquisa foi realizada com 52 professores e professoras que 

lecionam nas séries iniciais do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental nas diferentes 

escolas da Rede Municipal de Ensino de Caruaru, incluindo escolas de pequeno, 

médio e grande porte. Como instrumento de pesquisa, utilizamos um questionário 

online (Google Forms), que continha 05 (cinco) perguntas: a primeira em relação ao 

curso de formação inicial dos educadores, as demais questões estão relacionadas as 

formações continuadas e planos de aula. 

 A escolha pelo questionário online se deu em virtude da pandemia do COVID-

19, que estamos vivenciando neste período, sendo inviável a ida as unidades de 

ensino. A ideia da pesquisa ser feita através de questionário se deu pela vantagem 

que o mesmo possui, com afirmam Marconi e Lakatos (2007) que o questionário 

oferece maior liberdade para as respostas, visto que o sujeito participante não precisa 

se identificar, e há menos risco de distorção por causa da não influência dos 

pesquisadores. Com o intuito de oferecer veracidade dos resultados da pesquisa e 

das vantagens aqui expostas, escolhemos o questionário como instrumento.  

 Para a produção e análise dos dados, utilizamos a abordagem quantitativa, por 

ser a que melhor se enquadra nesta pesquisa, segundo Silva (2011) esta abordagem 

é mais apropriada para apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos 

entrevistados, porque utilizam de instrumentos padronizados e pode permitir que se 

faça projeções para a população que está sendo representada.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A partir da análise dos dados coletados, observamos que dos 52 professores 

que participaram da pesquisa, 43 tem graduação em Pedagogia, seguindo com 03 



que tem apenas o ensino médio na modalidade Normal, 02 são graduados em Letras, 

01 em Serviço Social, 01 em Matemática, 01 em Ciências e 01 em Biologia. Na 

segunda questão do questionário, foi perguntado se os professores entendem como 

suficiente a sua formação inicial para trabalhar com estudantes com deficiência, entre 

as respostas encontramos os dados do gráfico 1.  

 

 

 

 Com base nos dados coletados, observamos que a maioria (67,3%) dos 

professores acredita ser necessária uma formação continuada para trabalhar com os 

estudantes com deficiência, seguido de 17,3% dos professores que tem dúvida se 

existe a necessidade de formação continuada e 15,4% dos professores afirmam que 

não é necessária a formação continuada para trabalhar com alunos com deficiência.  

 Quanto ao questionamento se os professores já participaram de alguma 

formação para trabalhar com alunos com deficiência, encontramos os dados no 

gráfico 2 

 

Figura 1: Gráfico 1 



 

 Observamos a partir dos dados, que apenas 26,9% dos professores já 

participaram de formações continuadas para trabalhar com os estudantes com 

deficiência, oferecidos pela Rede Municipal, 38,6% dos entrevistados nunca 

participaram de qualquer formação para lecionar em turmas com estudantes com 

deficiência e 34,6% dos educadores fizeram cursos com recursos próprios em 

instituições privadas. 

 Sobre o plano de aula do professor ser feito incluindo os estudantes com 

deficiência, obtivemos as seguintes respostas no gráfico das figuras 3 e 4.  

 

  

Figura 2: Gráfico 2 

Figura 3: Seguindo a ordem das cores: Sim, eu elaboro aulas que incluem estes estudantes; 

Não, eu tenho auxílio da professora de AEE para estas adaptações; Não, eu tenho o auxílio 

de uma profissional de apoio; Sim, quando tenho esses estudantes com deficiência em sala; 

Não tenho aluno com deficiência no momento; Não tenho estudantes com deficiência; Nunca 

trabalhei com crianças deficientes; Não tenho alunos com deficiência no momento. 



  

 

 Portanto, analisando o gráfico 3, representado nas figuras 3 e 4, notamos que 

a maioria dos docentes 56,9%, alegaram que incluem os estudantes com deficiência 

no seu plano de aula e 27,5% dos professores informaram que tem o auxílio da 

professora da Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para 

adaptações para esses estudantes, como a questão abriu margem para respostas 

abertas, as demais respostas tiveram a mesma porcentagem de 2%. 

 Quanto a pergunta se o professor já adaptou materiais para atender os 

estudantes com deficiência nas aulas de Matemática, temos as respostas no gráfico 

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observando os dados, é possível notar que a maioria dos professores 

entrevistados, 71,2% deles, disseram que fazem adaptação de materiais para auxiliar 

os estudantes com deficiência nas aulas de Matemática. Outros 28,8% dos 

Figura 4: Seguindo a ordem das cores: Não; faço adaptações das aulas para estudantes com 

deficiência. 

Figura 5: Gráfico 5 



professores alegaram não que fazem adaptação de materiais para auxiliar os 

estudantes com deficiência nas aulas de Matemática. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Obviamente, como em qualquer pesquisa de campo, existe a acareação entre 

a teoria e a prática. Esse confronto precisa ser entendido, numa visão micro, como 

uma possibilidade de se perceber e analisar as necessidades das instituições 

escolares em reverem alguns conceitos acerca da inclusão de estudantes com 

deficiência nas salas de aula regulares dos anos iniciais e como os professores podem 

realizar o seu trabalho de maneira integrada, respeitando a diversidade e 

heterogeneidade dos sujeitos inseridos nas salas de aula. Numa visão macro, é 

preciso rever como as Instituições de Ensino Superior agregam em sua grade 

curricular, disciplinas que fomentem a inclusão dos estudantes com deficiência, como 

também de que maneira as Secretarias de Educação implementam formações 

continuadas para os professores dos anos iniciais.  

 Essa pesquisa teve o intento de discutir sobre a formação inicial dos 

professores dos anos iniciais, com ênfase no ensino da Matemática, pensando na 

inclusão dos estudantes com deficiência. Intentamos colher informações empíricas, 

que mesmo tendo sido através de uma pequena mostra dos professores da Rede 

Municipal de Caruaru, pode-se refletir como e de que maneira a inclusão se efetiva 

em sala de aula.  Dada a importância das formações continuadas tão necessárias ao 

trabalho docente.  

 É de fundamental relevância que se abram espaços de diálogo para a 

discussão do fazer e pensar da importância da inclusão nas escolas. A educação 

inclusiva propende oferecer meios inerentes de aprendizagem e inserção social, que 

respondam às singularidades de cada estudante, dos anos iniciais e no ensino da 

Matemática. Na qual todos tenham a possibilidade de realmente participar de uma 

sociedade democrática e inclusiva.  

 A possibilidade da inclusão é enorme. Sabemos que ainda há um grande 

caminho pela frente para que a inclusão seja irrestrita e integral. Que se tenha a 

capacidade de indignar-se em meio às injustiças sociais. A luta pela inclusão acontece 



diariamente, através da empatia pelo nosso próximo, independentemente do tipo e 

nível de deficiência.  
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