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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo a análise e a apresentação de jogos matemáticos 

para estudantes com deficiência intelectual, além de levantar questionamentos a 

respeito da utilização, por parte dos professores, destes jogos na sala de aula. O 

trabalho de campo foi feito na Escola Municipal Cornélis Verolme no primeiro 

segmento do ensino fundamental e na sala de recurso desta mesma escola. 

Compreendemos que os jogos matemáticos colaboram para o desenvolvimento 

cognitivo e social dos estudantes. Discutimos a importância da formação docente para 

o seu melhor uso e reconhecemos a importância da prática educacional na seleção 

de jogos matemáticos que podem ser usados para estudantes com deficiência 

intelectual. Em relação ao embasamento teórico que adotamos na pesquisa, 

destacamos a compreensão de que o fazer pedagógico deve estar envolvida em 

teorias que visem reconhecer que todo indivíduo tem direito a aprender, independente 

do seu comprometimento cognitivo.  

 

Palavras chave: Jogos matemáticos, deficiência intelectual, inclusão.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este trabalho monográfico está inserido no Grupo de Pesquisa em Educação 

Matemática (GRUPEMAT) no Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR/UFF). 

 

Antes de ingressar na universidade, no ensino médio, optei por fazer técnico em 

administração na FAETEC, ingressei nesta instituição através de uma avaliação 

externa. No terceiro ano do ensino médio, estava decidida a fazer psicologia. No 

decorrer do ano estudando sobre os cursos, a psicopedagogia me chamou mais 

atenção. Quando me inscrevi no ENEM a única instituição que possuía este curso não 

era no Rio de Janeiro. Então, me inscrevi no curso de pedagogia com a intenção em 

me especializar em psicopedagogia.  

O meu primeiro contato com os alunos com deficiência intelectual foi no projeto 

“Poesia na Escola” já na Universidade Federal Fluminense no curso de Pedagogia. 

Em agosto de 2014, como bolsista do PIBID1, entrei neste projeto e, através deste,  

tive a oportunidade de ir à Escola Municipal Cornélio Verolme, localizada no bairro de 

Jacuecanga, no município de Angra dos Reis. Este projeto consiste em levar aos 

alunos desta escola a poesia de forma descontraída, quebrando o tradicionalismo 

convencional da escola. Os graduandos bolsistas são divididos em grupos, de em 

média 3 pessoas, para fazer a atividade nesta escola semanalmente. Em uma aula 

que eu e meu grupo do PIBID estávamos aplicando na quadra da escola, colocamos 

os alunos em círculo, juntamente com a professora titular da classe. Em um momento 

da aula um aluno levantou e ficou correndo pelo pátio, quando me levantei para pedir 

para ele sentar a professora falou que não tinha problema para que eu não o 

chamasse já que ele era especial.  

Depois desta situação, comentei nas reuniões semanais que tínhamos com o 

PIBID sobre o que havia acontecido na aula. Naquele momento não possuía 

embasamento algum que falasse sobre a educação especial, mas sabia que deveria 

ser feito um trabalho específico com aquele aluno ao invés de deixá-lo fazer o que 

                                                 

1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.  
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quisesse. A partir disto já sabia que falaria sobre educação especial inclusiva no meu 

trabalho de conclusão de curso.  

No segundo semestre de 2015, me inscrevi na disciplina de Matemática: 

Conteúdo e Método. A partir desta disciplina tive contato com uma matemática 

diferente daquela que havia conhecido durante minha vida escolar. Uma matemática 

voltada para o aluno, lúdica e que o docente precisa da participação dos discentes 

para que o conhecimento seja construído. E a utilização dos jogos está intimamente 

ligada a esta participação dos alunos. Foi então que surgiu meu interesse em 

pesquisar a aplicação de jogos matemáticos para os alunos com deficiência 

intelectual. 

Antes de estar inscrita oficialmente no TCC I, fui antecipadamente pesquisar 

sobre o ensino de matemática na educação especial.  Foi notório a carência que o 

meio acadêmico possui nesta área de pesquisa. Fui até a Pestalozzi para conversar 

com os profissionais e conhecer mais sobre este assunto. Lá fui orientada a procurar 

alguma escola municipal que possuísse sala de recurso para fazer a pesquisa que 

estava propondo.  

 

 

1.1 TEMA, JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

O tema deste trabalho monográfico envolve jogos matemáticos que possam ser 

utilizados na educação inclusiva direcionada a estudantes com deficiência intelectual, 

delimitado da seguinte forma: Quais os jogos matemáticos que podem ser utilizados 

na educação com estudantes com deficiência intelectual? 

 

Este estudo visou responder às seguintes questões: 

 

1) Quais são os jogos matemáticos (recomendados na literatura e nos 

ambientes educacionais) direcionados para a inclusão de estudantes com 

deficiência intelectual? 

 

2) Em relação ao professores, eles estão adequadamente preparados para 

utilizar estes recursos? Eles utilizam estes recursos? 
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De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) é um 

princípio a igualdade de condições de ensino o acesso e permanência na escola 

(BRASIL, 1996, p.2).  

Devido ao escasso recurso bibliográfico do ensino matemático para estudantes 

com deficiência cognitiva, sua condição de ensino se torna inferior a de um aluno sem 

deficiência, pois para uma prática docente digna é necessário o embasamento teórico 

para que este possa refletir sobre sua docência.  

Todo professor que é pesquisador parte de questões relativas à sua prática, a fim 

de aprimorá-la. (GARCIA, 2009). Logo, o professor que não tem a possibilidade de 

aprofundar-se no conhecimento teórico, diminuirá sua chance de aprimoramento. 

De acordo com Albuquerque (2007, apud FARIAS, 2010, p. 15), a matemática 

possui um papel decisivo e essencial no nosso dia-a-dia, pois nos concede resolver 

problemas e enfrentar melhor as situações cotidianas e nos oferece a oportunidade 

de construir conhecimento em outras áreas. Logo, o indivíduo que não tiver 

oportunidades de conhecer a matemática terá sua autonomia afetada.  

Conforme Eberhardt e Coutinho (2011) o ensino de matemática é visto por pais, 

alunos e professores desde as séries iniciais como um obstáculo. Principalmente por 

não serem associados à realidade dos estudantes. Quando o aluno é deficiente 

intelectual este obstáculo se torna ainda maior. Entende-se então, a importância de 

estudar métodos de ensino matemático na educação especial de forma lúdica para 

estimular o aluno com deficiência a se interessar pela matemática.  

Compreender a representação simbólica dos números naturais com 
sua quantidade é muito abstrato para alunos com necessidades 
especiais, pois esses alunos não conseguem se concentrar totalmente 
nas explicações orais dos professores. Para que haja a compreensão 
da relação símbolo numérico com a quantia o qual equivale, o 
educador precisa procurar métodos lúdicos e diferenciados. O uso de 
estratégias diferenciadas é um recurso bastante usado e eficaz para 
ensinar conceitos matemáticos, unir símbolos com o seu significado 
através de materiais manipuláveis auxilia para uma boa aprendizagem 
(GUSSI, 2011, apud ALMEIDA et al, 2014). 
 

Os jogos matemáticos vão além de uma simples brincadeira, pois possibilitam 

estimular processos cognitivos no estudante. Segundo Fortuna (2008), o ato de 

brincar é múltiplo, pois possibilita a experiência da introspecção e do isolamento e da 

extroversão e da cooperação, favorece a emergência das diferenças, diversificando-
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se continuamente e adaptando-se às necessidades especificas e momentâneas dos 

jogadores, ou seja, os jogos estimulam tanto a autonomia quanto o trabalho em grupo.  

Conforme Dias (2013) é notório, a importância de atividades lúdicas, de forma a 

estimular a criança em sentir prazer na aprendizagem. 

Acreditamos que a Educação Lúdica está longe de ser uma simples 
brincadeira ou passatempo. É uma atividade inerente a criança que 
leva o ser humano ao encontro do conhecimento, da socialização e do 
desenvolvimento do seu caráter (p.3).  
 

Aprender de forma lúdica é respeitar o tempo da criança na aprendizagem. 

Considerando que a criança com deficiência intelectual apresenta dificuldade em 

compreender conteúdos abstratos faz-se necessário a apresentação de materiais 

pedagógicos concretos para que os alunos desenvolvam habilidades cognitivas. 

Jogos e brincadeiras facilitam a construção do conhecimento (MAFRA, 2008, p.4).   

Sabemos que o escasso recurso bibliográfico na aera de educação matemática e 

jogos matemáticos para estudantes com deficiência intelectual refletem na atuação do 

professor na sala de aula. E que quando usados, os jogos, devem possuir 

intencionalidade. Percebe-se assim o quanto ainda é necessária à busca do 

aprofundamento em estudos nesta área.  

Deve-se estabelecer mecanismos que agilizem e favoreçam a inclusão de 

pessoas com deficiência de acordo com BRASIL (1999). Compreendendo que estudar 

matemática é um direito da criança, e ela se torna mais autônoma ao compreendê-la. 

E dar autonomia também é uma forma dentre tantas que devem ser feitas de contribuir 

para a inclusão. A matemática favorece a inclusão de pessoas com deficiência.              

De acordo com Lombardi (2006) temos que compreender que a escola que temos 

atualmente não é eterna, abstrata, a-histórica. Essa escola que temos hoje foi 

produzida pela ação humana, determinada pela forma que é aplicada as forças 

políticas de cada período histórico. E, portanto, ela é transformada permanentemente. 

Logo, o que devemos nos ater é que somos nós, seres humanos, que devemos ter o 

compromisso de aprender com a história e construir uma outra escola, dialogando 

mais coerentemente com um projeto político-pedagógico que vise fazer da instituição 

escolar um instrumento de construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. 

Este é um desafio que todo cidadão deve buscar, sobretudo, com maior 

responsabilidade aqueles que atuam profissionalmente na área educacional.  

Quando se renuncia a concepção da educação no senso comum - 
que, em seus métodos de ensino, privilegia os “conteúdos” em 
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detrimento dos sujeitos envolvidos – e se opta pela realização de uma 
educação democrática que tem no ser humano – histórico sua 
principal referencia – certamente há que adotar outros parâmetros 
metodológicos, que levam em conta a condição do sujeito tanto do 
educando quanto do educador. (PARO, 2007, p.4) 

 

 Ao analisarmos os dados da educação especial brasileira (BRASIL, 2008), 

verificamos que o Censo Escolar tem registrado uma evolução nas matrículas nesta 

área. Em 1998 foram 337.326 matrículas efetuadas, e em 2013 tivemos 843.342 

matriculas efetuadas na educação especial, um crescimento de cerca de 150%. No 

que se refere ao ingresso em classes comuns do ensino regular, verifica-se um 

crescimento de 1.377%, passando de 43.923 estudantes em 1998 para 648.921 em 

2013. Esses números não deixam dúvidas à importância do docente, da gestão e do 

Estado prepararem as instituições educacionais para receberem os alunos com 

necessidades educacionais especiais na sala se aula e utilizar metodologias para 

facilitar a aprendizagem deste discente. 

 Podemos perceber a importância de ensinar matemática na educação especial 

inclusiva. Reconhecendo que todo cidadão deve ter o direito de aprender conforme 

suas necessidades e habilidades e o papel do agente de transformação, que neste 

caso é o docente, tem a responsabilidade de usar metodologias para que isto ocorra. 

Pois isto também faz parte da construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

 

 Como objetivos gerais de nossa pesquisa, destacamos: Construir uma relação 

de jogos matemáticos que podem ser consultados por profissionais da educação 

visando contribuir para a inclusão de estudantes com deficiência intelectual. Além 

disso, compreender como os professores utilizam estes recursos nas salas de aula. 

 

Como objetivos específicos temos:  

- Revisar a bibliografia sobre inclusão de estudantes com deficiência intelectual; 

- Revisar a bibliografia que apresente sugestões e análises de jogos matemáticos para 

a inclusão destes estudantes; 

- Elaborar uma relação de todos os jogos matemáticos encontrados nesta pesquisa; 

- Acompanhar algumas aulas de um(a) professor(a) que atue em uma escola que 

atenda alunos com deficiência intelectual para verificar quais jogos são realmente 
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utilizados (para este ponto, destacaremos a formação deste docente, sua história, 

etc.). 

 

 

1.2 METODOLOGIA 

Esta pesquisa será desenvolvida em modelo qualitativo (GIL, 2008), cujo objetivo 

é o de possibilitar uma visão generalizada e uma proximidade com o assunto que em 

geral é pouco discutido. Este tipo de pesquisa envolve “levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso” de acordo com Gil 

(2008, p.27)  

 

As etapas que compuseram esta pesquisa foram: 

1) Revisão da bibliografia sobre inclusão de estudantes com deficiência intelectual 

em livros, dissertações e artigo disponíveis na internet; 

2) Revisão da bibliografia que apresente sugestões e análises de jogos 

matemáticos para a inclusão destes estudantes nas mesmas fontes do item 

anterior; 

3) Com base nestas coletas, elaboramos uma relação de jogos matemáticos 

encontrados; 

4) Efetuamos uma entrevista semiestruturada com a professora que está 

diretamente ligado ao desenvolvimento de alunos com necessidades 

educacionais especiais. Para isso selecionamos a Escola Cornelis Verolme, 

pertencente à rede municipal de ensino de Angra dos Reis. Que possui uma 

“sala de recursos” sala esta que os alunos com necessidades especiais vão 

para ter atendimento individual especializado.  
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CAPÍTULO 2 

 Neste capítulo apresentamos o embasamento teórico que nos subsidia para as 

análises de jogos matemáticos que facilitam a inclusão na área de matemática. 

 

 Conforme Brasil (2008) o movimento mundial por uma educação inclusiva é uma 

ação pedagógica, política, social e cultural, que defende o direito de todos os discentes 

estudarem juntos sem discriminação. A educação inclusiva conjuga igualdade e 

diferença como valores inseparáveis, pois é um paradigma para educacional na 

concepção de direitos humanos.   

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de 
ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas 
discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação 
inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade 
contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da 
exclusão. (BRASIL, 2008, p.1)  

 

O Movimento Matemática Moderna fez com que a educação matemática 

passasse por transformações que mudaram o processo de ensino aprendizagem, 

refletindo na mudança curricular e na prática pedagógica. Com isso surgiram 

movimentos na perspectiva da inclusão escolar e social de alunos com necessidades 

especiais que envolveram também a matemática. (CEOLIN, 2009) 

Conforme as Diretrizes para a Educação Especial na Educação Básica entende-

se que:  

A adoção do conceito necessidades educacionais especiais e do 
horizonte da educação inclusiva implica mudanças significativas. Em 
vez de se pensar no aluno como a origem de um problema, exigindo-
se dele um ajustamento a padrões de normalidade para aprender 
como os demais, coloca-se para os sistemas de ensino e para as 
escolas o desafio de construir coletivamente as condições para 
atender bem a diversidade de seus alunos. (BRASIL, 2001, p.5) 
 

 Desse modo, percebe-se que a lei dá suporte para que a escola respeite a 

diferença e possua um trabalho pedagógico respeitando a singularidade de cada 

aluno. A LDB explicita que o ensino deve ser ministrado com base em alguns 

princípios, sendo um deles a igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola (BRASIL, 1996).  
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2.1 JOGOS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

  
 Os jogos estão presentes na humanidade segundo descobertas arqueológicas 

a centenas de anos antes de Cristo. Os povos antigos ao praticarem os jogos 

desenvolveram suas culturas e seus costumes. Essas descobertas revelaram que, no 

Antigo Egito, os jogos de tabuleiros com certa complexidade nas regras já estavam 

presentes. Carneiro (2003, CREPALDI, 2010, p. 12) 

     Já no século XVIII se falava sobre a valorização dos jogos. Rousseau (1727 - 

1778) valoriza os jogos, o trabalho manual, a experiência direta das coisas este autor 

foi quem deu origem a uma nova concepção de escola. Uma escola que passa a 

valorizar os aspectos biológicos e psicológicos do aluno em desenvolvimento: o 

sentimento, o interesse, a espontaneidade, a criatividade e o processo de 

aprendizagem, às vezes priorizando estes aspectos em detrimento da aprendizagem 

dos conteúdos. (FIORENTINI; MIORIM, 1990). 

De acordo com os PCN (1998) os jogos matemáticos possibilitam que os 

problemas sejam apresentados de forma criativa e estimule o aluno a criar meios para 

resolvê-lo. Os erros não são negativos, pois podem ser corrigidos de forma natural, já 

que as situações ocorrem de forma rápida. Os jogos possibilitam que o docente 

trabalhe com a formação de atitudes, pois é preciso enfrentar desafios, criar 

estratégias, usar intuição e buscar soluções.  

A participação em jogos de grupo também representa uma conquista 
cognitiva, emocional, moral e social para o estudante e um estímulo 
para o desenvolvimento de sua competência matemática. Além de ser 
um objeto sociocultural em que a Matemática está presente, o jogo é 
uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos 
básicos; supõe um.fazer sem obrigação externa e imposta., embora 
demande exigências, normas e controle. (BRASIL, 1998, p.47) 

 

Desenvolvimentos necessários para aprendizagem da matemática. “Partindo do 

concreto para o abstrato, os conceitos matemáticos podem ser assimilados e 

compreendidos pela criança com mais facilidade se mediados pelo jogo que se torna 

um aponte eficaz nesse processo”. (MATTOS; FAGUNDES, 2010, p. 85).  

Segundo Piaget (1975 apud MATTOS; FAGUNDES, 2010, p. 83) os jogos vão 

além do entretenimento e da desconcentração. 

 

São meios que propiciam o desenvolvimento intelectual das crianças, 
pois que jogando sua inteligência bem como a assimilação e a 
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compreensão da realidade. Dessa forma, o processo lúdico do jogo se 
inter-relaciona com a fantasia criativa do sujeito e possibilita a mesma 
à criar várias situações de aprendizagem, mudar formas e conceitos, 
adquirir novos conhecimentos. Piaget ressalta que as atividades 
lúdicas como os jogos não se constituem apenas em divertimento e 
gasto de energia, mas contribui de forma decisiva no desenvolvimento 
intelectual do individuo. Ao fazer parte do cotidiano das crianças, 
tornam-se instrumentos motivadores do seu processo de 
aprendizagem, além de possibilitar o desenvolvimento de 
competências e habilidades.  

 

Sabe-se que há diversos métodos para se ensinar a matemática. Conhecer a 

diversidade de possibilidades que podem ser trabalhadas em sala de aula é 

fundamental para a construção da prática docente. Entre essas possibilidades é 

importante ressaltar a História da Matemática, as tecnologias da comunicação e os 

jogos como recursos que favorecem os contextos dos problemas e como instrumentos 

para construção de estratégias de resolução. (BRASIL, 1998) 

Conforme Moura (1992, apud GRANDO, 2000, p. 4) o jogo pedagógico deve 

ter intencionalidade a ponto de permitir que o discente desenvolva um conceito 

matemático novo tanto um conceito já dominado pela criança.   

O jogo de regras no contexto escolar traz a possibilidade de construir a relação 

quantitativa ou lógica, que são características pela aprendizagem em raciocinar e 

demonstrar, questionar o como e o porquê dos erros e acertos. (GRANDO, 2000, p. 

16).  

A psicologia do desenvolvimento destaca que a brincadeira e o jogo 
desempenham funções psicossociais, afetivas e intelectuais básicas 
no processo de desenvolvimento infantil. O jogo se apresenta como 
uma atividade dinâmica que vem satisfazer uma necessidade da 
criança, dentre outras, de "movimento", ação. (GRANDO, 2000, p. 20) 

 

 Assim o jogo propicia a criança um ambiente favorável a seu interesse, pelos 

objetos que o constituem, desafios das regras imposta por uma situação imaginária, 

que pode ser considerada como um meio para o desenvolvimento do pensamento 

abstrato. (GRANDO, 2000, p.20) 

 Os debates sobre o construtivismo2 têm crescido nas ultimas décadas e gerado 

reflexões sobre jogos na escola e os resultados apontam que é necessário usa-los. 

                                                 

2  O conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado. Ele se constitui pela 
interação do Indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das 
relações sociais; e se constitui por força de sua ação. (BECKER,1994) 
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Pois está diretamente relacionado às necessidades dos alunos, já que há uma 

dificuldade de aprendizagem por parte dos educandos de compreender o raciocínio 

lógico, problemas matemáticos. Pouco educadores se arriscam em trabalhar com 

jogos matemáticos, pois não conhecem as formas de correlacionar conteúdos 

matemáticos e ações aplicadas em experiências. (PEREIRA, 2010). 

 Os jogos devem ser praticados com um determinado objetivo e de forma 

construtiva, nunca como preenchimento de lacunas. Quando são escolhidos de forma 

adequada os jogos podem ser o inicio para qualquer centro de interesse e área de 

desenvolvimento.  (BARANITA, 2012, p. 47). 

 Vygotsky ao analisar o jogo estabelece uma relação entre este e a 

aprendizagem, devido o jogo contribuir para o desenvolvimento intelectual, social e 

moral, isto é para desenvolvimento integral da criança. Vygotsky (1989, apud 

BARANITA, 2012, p.40). 

Através do jogo a criança consegue definir conceitos, criar situações 
que desenvolvam a sua atuação de situações reais. Podemos então 
dizer que para este autor, o jogo aparece no mundo imaginário e 
contribui para o desenvolvimento do sujeito onde as interações sociais 
levam a uma aprendizagem. (BARANITA, 2012, p. 40). 
 

 Nota-se a importância de desenvolver estratégias que possam melhorar o 

desenvolvimento lúdico das crianças, respeitando as diferenças de idade, assimetria 

social e contexto social multicultural. E a partir dos jogos podemos ter efeitos positivos 

como: melhoramento da percepção de si próprio, eficácia pessoal, autoestima, 

interação social e bem-estar psicológico das crianças. (BARANITA, 2012, p.46) 

 Logo podemos perceber que um dos fatores que está relacionado ao 

desempenho dos discentes em matemática é como esta disciplina será aplicada na 

sala de aula. Ao desenvolver trabalhos lúdicos, que envolvam jogos e a participação 

do aluno e ao aplicar o jogo o docente tenha um objetivo claro. Esta disciplina estará 

no campo de interesse dos alunos, assim poderá ser envolvido diversos tipos de 

conteúdos devido ao ambiente favorável para a aprendizagem.  

Conforme Mafra (2008) os jogos devem ser explorados como um recurso 

pedagógico de grande valia na escola, pois o jogo atua na zona de desenvolvimento 

                                                 

.  
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proximal, então, frequentemente acontecem situações que a criança consegue aplicar 

conceitos no jogo que ainda não consegue aplicar numa situação formal.  

Mafra (2008) relata que os jogos e brincadeiras transformam conteúdos 

cansativos em atividades que os alunos se interessam. Quando o docente pensa em 

atividades lúdicas como um método educacional, significa pensar em meios para 

atingir objetivos pré-estabelecidos. O jogo pode ser utilizado para estimular o 

desenvolvimento integral da criança e para trabalhar conteúdos curriculares. 

 

 

2.2 JOGOS COMO FACILITADORES PARA A APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

 

 Segundo Sassaki (2004) a partir da década de 1980 passou-se a se utilizar 

“deficiência metal” para caracterizar pessoas que se enquadravam nesta deficiência. 

Atualmente, há uma tendência mundial de usar o termo “deficiência intelectual”. É 

mais apropriado o termo “intelectual” por referir-se ao funcionamento do intelecto 

propriamente e não ao funcionamento da mente como um todo.  

 Entretanto, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853 que dispõe sobre 

a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência utiliza o 

termo “deficiência mental”. E considera pessoas portadoras desta deficiência quando 

se encaixam nas seguintes categorias: funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 

duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado 

pessoal; habilidades sociais; utilização da comunidade; saúde e segurança; 

habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho. BRASIL (1999). 

 No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência começou no século XIX, 

com duas instituições: Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto 

Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado 

Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. No início 

do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi em 1926, a instituição especializada no 

atendimento às pessoas com deficiência mental. BRASIL (2008).  

 O movimento mundial pela educação inclusiva de acordo com BRASIL 

(2008) é uma ação política, cultural, social e pedagógica, que defende o direito de 



 

 

19 

todos os estudantes estarem aprendendo juntos aprendendo sem nenhum tipo de 

discriminação.  

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 
igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em 
relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias 
históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. (BRASIL, 
2008, p.5). 
 

Fiorentini e Miorim (1990) falam sobre o direito que deve ser dado ao aluno de 

aprender. Mas este aprender não deve ser mecânico, que o aluno não sabe por que 

faz, tão pouco um ensino onde há brincadeira sem intencionalidade. Todavia o 

aprender tem que ser significativo do qual o aluno participe raciocinando, 

compreendendo e reelaborando. E o jogo pode ser fundamental para isto ocorrer. 

Possibilitando ao aluno poder aprender matemática de forma mais efetiva. "Nada deve 

ser dado a criança, no campo da matemática, sem primeiro apresentar-se a ela uma 

situação concreta que a leve a agir, a pensar, a experimentar, a descobrir, e daí, a 

mergulhar na abstração" segundo Azevedo (1979 apud FIORENTINI; MIORIM, 1990) 

Na perspectiva de Mattos e Fagundes (2010) os conceitos matemáticos 

precisam ser repetidos, reproduzidos, recriados, memorizados para que se estabeleça 

a compreensão do conteúdo. A presença do lúdico no contexto escolar pode ser o que 

decidirá a facilidade que o aluno irá aprender, tendo visto que o lúdico agrada e é 

facilitador de múltiplas aprendizagens.  

 Para Almeida (2014) a ideia de número e quantidade para os alunos com 

deficiência intelectual pode ser ensinada a partir de experiências já vividas que 

envolvam quantidade. Utilizando brincadeiras antes dos alunos aprenderem a 

escrever números. Somente as explicações não fazem com que as crianças tenham 

noção de número. Para que exista a relação ensino-aprendizagem é preciso que o 

lúdico esteja constantemente presente quando se trata de crianças com necessidades 

educacionais especiais. 

 Mafra (2008) dialoga sobre a importância do trabalho feito com crianças 

especiais ser longe de rótulos e preconceitos. A educação especial diferencia-se da 

educação regular apenas nos recursos metodológicos que precisam ser utilizados, 

pois devem potencializar o desenvolvimento dos indivíduos, visando a aprendizagem, 

integração social, autorrealização e sua independência.  

Pode-se afirmar que a aprendizagem acadêmica de alunos com 
deficiência intelectual processa-se de forma mais lenta, e que a 
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criança com deficiência intelectual apresenta maior dificuldade na 
apreensão de conceitos abstratos. Considerando-se estas 
características, faz-se necessário a elaboração de estratégias 
educacionais que atendam à maneira de processar e construir suas 
estruturas cognitivas, priorizando o uso de materiais concretos e, 
principalmente, o uso de estratégias metodológicas lúdicas, como os 
jogos e as brincadeiras. (p.4)  

 

 Fiorentini e Miorim (1990) compreendem que o jogo a ser usado deve refletir 

sobre uma proposta político-pedagógica, sobre qual matemática o docente acredita 

ser importante para esse aluno. A metodologia do professor não pode ser subjulgada 

por algum tipo de material lúdico que pareça atrativo. 

Nenhum material é válido por si só. Os materiais e seu emprego 
sempre devem, estar em segundo plano. A simples introdução de 
jogos ou atividades no ensino da matemática não garante uma melhor 
aprendizagem desta disciplina. (p.3) 
 

 Logo, compreende-se a importância de pensar na formação docente. Pois a 

forma que o jogo será aplicado e sua intencionalidade implica em como o aluno irá 

aprender e se o aluno sentirá prazer nesta aprendizagem. É importante ter clareza no 

papel que os recursos didáticos possuem.  

 Atividades inclusivas são estratégias pedagógicas, que objetivam 
construir oportunidades reais de aprendizagem para todos os alunos. 
Permitem a interação de todas as crianças em sala de aula, levam em 
consideração as peculiaridades dos alunos e suas diversas maneiras 
de aprender. São atividades que exploram as experiências prévias dos 
alunos, suas sensações e sentidos diante do novo. Desenvolvem, 
também, as habilidades e a criatividade, tanto de professores, quanto 
dos alunos, motivando e despertando a vontade de aprender e de 
relacionar a nova aprendizagem às experiências de vida. (MOTTA at 
al, 2008, p. 30)  
 

D´Ambrosio (1993) relata que o currículo escolar reflete a matemática que a 

sociedade tradicionalmente constata ser. A matemática como disciplina precisa e com 

resultados infalíveis. Dessa forma o conteúdo é pronto e acabado e não existe 

abertura para criatividade. Esta concepção da matemática compromete a forma que 

o aluno irá aprender. Se o conteúdo que será transmitido o fará decorar a método com 

o objetivo de acertar o valor final. Ou fará o aluno compreender que o importante é 

assimilar o caminho que é percorrido até chegar a um resultado. Dando espaço para 

o discente usar sua criatividade.  

Ainda segundo D´Ambrosio (1993), o construtivismo propõe uma visão da 

Matemática caracterizada por um ambiente onde os alunos possam propor explorar e 
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investigar problemas matemáticos. Esses problemas provêm tanto de situações como 

de jogos. 

De acordo com a cartilha “Atividades Inclusivas” (MOTTA, at al.,2008) quando 

o trabalho feito em sala de aula permite a interação do aluno são desenvolvidos 

diversos fatores, como, instigar o discente a fazer suas próprias escolhas e aprender 

com o sucesso e os erros, estimulando a autonomia, criando um ambiente de 

constante aprendizagem e colaboração.  

As atividades lúdicas são aquelas que favorecem a imaginação e, 

especialmente, as transformações do discente em relação ao seu objeto de 

aprendizagem. Devido a integração e interação que as atividades lúdicas promovem, 

faz com que o conhecimento de integre a uma ação prática dos alunos.  

 
 O mundo da criança é uma realidade de jogo e brincadeira. O brincar 
e o jogar para a criança representam sua razão de viver, onde elas se 
esquecem de tudo que as cerca e se entregam ao fascínio da 
brincadeira.Portanto, partindo de uma concepção sócio-construtivista-
interacionista do jogo, ou seja, pensando-o como um meio de garantir 
a construção do conhecimento e a interação entre os indivíduos; a 
possibilidade de trazer o jogo para dentro da escola é a possibilidade 
de pensar a educação numa perspectiva criadora, autônoma e 
consciente. (MAFRA, 2008, p.5) 

 

Esta relação do lúdico nas atividades educacionais se aplica as crianças com 

deficiência intelectual, pois embora elas apresentem atrasos em seu desenvolvimento 

cognitivo e muitas vezes há também um comprometimento relacionado à motricidade 

da criança. Assim, elas precisam de maior estimulo para desenvolver habilidades 

cognitivas, motoras e sensoriais. Os jogos e as brincadeiras para alunos com 

deficiência intelectual são atividades bases que possibilitam benefícios tantos físicos 

como intelectual e social.  

Educar através do lúdico contribui e influencia na formação da criança 
e do adolescente com deficiência intelectual, favorecendo um 
crescimento sadio, pois possibilita o exercício da concentração, da 
atenção e da produção do conhecimento; promovendo ainda, a 
integração e a inclusão social. (MAFRA, 2008, p.15) 
 
 

A arte de brincar pode ajudar as crianças com necessidades especiais de 

inúmeras formas como: se comunicas com as pessoas que o cercam, desenvolver 

auto-controle, o desenvolvimento da linguagem, o aprender fazendo. (MAFRA, 2008)  
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CAPITULO 3 

 Neste capitulo apresentamos sugestões e análises de jogos matemáticos para 

inclusão de estudantes com deficiência intelectual. Destacamos que esses jogos 

foram obtidos como parte de nossa pesquisa de revisão bibliográfica, e foram 

adaptadas das produções de Mafra (2008) e Motta et al (2008). 

   

 

ATIVIDADE I – Calendário (adaptado de MOTTA et al., 2008) 

Procedimentos  

 Em uma folha de EVA, construir espaço para preenchimento das informações 

diárias (dia, dia da semana, mês e ano). Montar um elenco de opções para o 

preenchimento do calendário, contendo: meses do ano, números para preencher os 

dias, dias da semana e opções do ano. Todas as opções devem estar expostas e 

serão coladas com velcro. As informações deverão ser escritas em língua portuguesa, 

em tinta e braile, LIBRAS e conter um elemento significativo representante, como por 

exemplo, um coelhinho na época da Páscoa, flores na primavera, árvore, índio, etc. O 

braile poderá ser feito com botões de camisa pretos para chamar mais atenção. 

Os alunos serão responsáveis por preencher o calendário, colocando as 

informações nos lugares correspondentes. Importante colocar diariamente todas as 

informações, incluindo ano e mês. 

A utilização de cores contrastantes e letras grandes favorecem a leitura das 

crianças com baixa visão e ajudam a manter a atenção das pessoas com déficit de 

atenção e deficiência intelectual. As figuras táteis auxiliam na compreensão e na 

assimilação dos dados para as crianças com deficiência intelectual e com DGD, bem 

como possibilitam a participação de crianças cegas, surdocegas ou com deficiência 

múltipla” 
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Figura 1: Atividade Calendário 

 
Fonte: dados coletados na pesquisa 

 

 

ATIVIDADE II - Boliche de Latas (adaptado de MAFRA, 2008) 

Procedimentos 

 

Bolas de meia feitas com algumas meias juntas, que são enfiadas no fundo de 

uma meia comprida. Para arrematar, torcer e desvirar o cano da perna da meia várias 

vezes, recobrindo a bola para, posteriormente, costura-la. Latas vazias, do mesmo 

tamanho, com números colados. 

As latas devem ser empilhadas como um castelo; o jogador deve jogar a bola 

com boliche: cada jogador arremessa três bolas, tentado tentando derrubar todas as 

latas; contar os pontos de acordo com os números escritos nas latas derrubadas. 

Vence o jogo quem tiver feito mais pontos. 

Neste jogo pode ser trabalhado a coordenação motora ampla, motricidade, 

coordenação viso-motora, noção de números e adição.  

 

Figura 2: Atividade: boliche 

 
Fonte: dados coletados na pesquisa 
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ATIVIDADE III - Fósforos (adaptado de MAFRA, 2008) 

 

Procedimentos 

 

Caixa com palitos de fósforo. As laterais foram inutilizadas pela colocação de 

um durex (para evitar que as crianças possam riscar os fósforos). Retirar os fósforos 

da caixa e pedir à criança que os guarde, com as cabeças voltadas para o mesmo 

lado. Enfileirar os fósforos na mesa, seguindo determinados critérios (ex. três voltados 

para cima e três voltados para baixo). Fazer figuras com os fósforos. Fazer formas 

geométricas com três, quatro, cinco e seis fósforos. Construir um quadrado dentro do 

outro.Inventar linhas com desenhos variados e reproduzi-las. Fazer seqüência de 

fósforos. Fazer contas com os fósforos. 

Neste jogo pode ser explorado: coordenação viso-motora fina, movimento de 

pinça, orientação espacial, noções de figuras geométricas. manipulação de 

quantidades, concentração da atenção. 

 

 

 

ATIVIDADE IV – Classificação Colorida (adaptado de MAFRA, 2008) 

 

Procedimentos. 

 

 Para esta atividade são necessárias formas geométricas grandes (triangulo, 

quadrado, circulo) recortadas em cartolinas ou EVA de cores diversas. Espalhar as 

peças no chão e pedir às crianças que encontrem na sala objetos com as mesmas 

cores das peças, ou das mesmas formas, sempre sugerindo uma cor ou uma forma 

de cada vez. As peças podem ser numeradas e pode-se pedir aos alunos que 

procurem o número correspondente de objetos conforme a classificação solicitada 

Este jogo estimula a percepção visual, classificação, identificação das cores e 

das formas geométricas. 
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ATIVIDADE V – Bingo de formas geométricas (adaptado de MAFRA, 2008) 

 

Procedimentos  

 

Neste jogo será preciso, 6 cartelas (20x20cm) contendo desenhos de círculos, 

triângulos, quadrados, retângulos (em cores diferentes). 36 cartelinhas (4x4cm) das 

mesmas figuras, para serem sorteadas. Tampinhas de refrigerante para marcar a 

figura sorteada. Ao ouvir a descrição da figura “cantada”, a criança coloca uma 

tampinha em cima da figura correspondente. Ganha o jogo quem conseguir completar 

uma fileira horizontal ou vertical. 

Neste jogo pode ser trabalhado noção de classificação, percepção visual, 

reconhecimento de formas e cores, atenção e concentração. 

 

 

Figura 3: Atividade: Bingo 

 
Fonte: dados coletados na pesquisa 

 

 

 

ATIVIDADE VI - Dominó de Números (adaptado de MAFRA, 2008) 

 

Procedimentos 

 

Para este jogo será preciso os seguintes materiais: 28 cartelinhas de 

aproximadamente 6x12cm, com dois números em cada uma. Números de 0 a 9 

(recortados de folhas de calendário) na quantidade de quatro de cada, foram colados 

nas duas partes dos dominós, seguindo as mesmas características do jogo de dominó 
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associando os números iguais ou mudar a regra do jogo e, ao invés de colocar 

números iguais, criar outra opção, por exemplo, somando mais dois ao número da 

cartela, ou subtraindo dois, etc. 

Neste jogo pode ser trabalhado o reconhecimento de numerais, noção de 

adição e de subtração, desenvolvimento do pensamento. 

 

 

Figura 4: Atividade: dominó 

 
Fonte: dados coletados na pesquisa 

 

 

 

ATIVIDADE VII – RODA PIÃO (adaptado de MAFRA, 2008) 

 

Procedimentos 

 

Confeccionar uma caixa de papelão com 40x40cm para ser o tabuleiro. Com o 

mesmo tamanho (40cm) fazer um quadrado de papel branco e dividi-lo em 16 

quadrados menores (10x10cm). Colorir alguns quadrados com cores diversas, 

deixando alguns em branco. Os quadrados coloridos são numerados alternadamente 

de 1 a 5. Cola-se esta cartela no fundo da caixa. Para confeccionaro pião, recorta-se 

em papelão, um círculo de 5cm , colorindo com as mesmas cores do tabuleiro. Fazer 

um furo no centro e colocar um pedaço de lápis com ponta, de modo que ele fique 

com o mesmo tamanho nos dois lados do circulo. Com a mesma cor dos quadrados 

numerados, confeccionar o material de contagem e colocar num saquinho de pano.  

Roda-se o pião no tabuleiro, e conforme o número e a cor onde o pião parou, o 

jogador retira da mesa as peças do material de contagem. Quando o pião parar num 

quadrado em branco, o jogador perde a vez. Ganha quem conseguir o maior número 

de peças. 
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Pode ser trabalhado: relação número/quantidade, coordenação motora e 

identificação 

 

Figura 5: Atividade: roda pião 

 
                              Fonte: dados coletados na pesquisa 

 

 

 

ATIVIDADE VII – Jogo de Argola  (adaptado de MAFRA, 2008) 

 

Procedimentos 

 

Neste jogo será necessário 10 garrafas descartáveis. Colocar uma porção de 

areia no fundo da garrafa. Cortar papel crepom de cores variadas, em tiras e colocar 

em cada garrafa uma cor. Recortar em papel preto os numerais de 1 a 10 e colar um 

em cada garrafa. Cortar tampas de plástico no tamanho que encaixem nas garrafas, 

para servir de argolas. 

As garrafas ficam agrupadas, e a uma distância de 4 a 6 metros as crianças 

lançam a argola: quando acertam, verificam o número contido na garrafa e retiram no 

material de contagem a cor e a quantidade correspondentes. Ganha quem conseguir 

o maior número de pontos 

 Pode ser estimulado: percepção viso-motora, identificação de cores e a relação 

número/quantidade. 
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Figura 6: Atividade: argola 

 
Fonte: dados coletados na pesquisa 

 

 

 

ATIVIDADE IX – Jogo lógico (adaptado de MAFRA, 2008) 

 

Procedimento 

 

Uma bandeja grande de ovos (quadrada). Pintar uma das bandejas com tinta 

guache em seis cores diferentes, sendo uma fileira de cada cor. Cortar 84 peças de 

outras bandejas e colorir com as mesmas cores do tabuleiro. Fazer dois dados: um 

deles é pintado nas mesmas cores do tabuleiro, e o outro, com quantidade de 1 a 6. 

Cada criança escolhe uma cor. Espalham-se as peças pequenas na mesa. 

Joga-se então o dado da cor e em seguida o da quantidade. Verifica-se o resultado 

(ex. 4 e amarelo) e retiram-se as peças encaixando-as no tabuleiro, na fileira da 

mesma cor. Ganha quem primeiro preencher a sua fileira. 

Pode ser trabalhado com o docente os seuintes noções: quantidade, cor 

encaixe e raciocínio lógico. 

 

Figura 7: Atividade: jogo lógico 

 
Fonte: dados coletados na pesquisa 
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ATIVIDADE X – Jogo dos números (adaptado de MAFRA, 2008) 

 

Procedimentos 

 

Cartões com números de 0 a 9 espalhados pelo chão da sala num espaço 

delimitado. Solicitar que as crianças pulem e saltem ao redor dos cartões ao ritmo de 

uma música. Quando parar a música, o professor indica um determinado número e 

todos deverão parar no respectivo número. 

Pode ser estimulado neste jogo a identificação de numerais, ritmo, habilidades 

motoras, atenção e socialização.  

Após a apresentação desses jogos partiremos para análise de suas aplicações 

em ambientes escolares. O que será apresentado no capitulo a seguir.  
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CAPÍTULO 4 

Neste capítulo apresento as vivências experienciais do trabalho de campo na 

sala de recurso, nome utilizado para o ambiente que é feito um trabalho especifico de 

pequenos grupos para alunos com alguma necessidade educacional especial. Os 

nomes de professores, alunos e responsáveis de aluno aqui apresentados serão 

fictícios para resguardar os entrevistados envolvidos na pesquisa. 

 A escola em que foi feito o trabalho de campo foi a Cornélis Verolme, localizada 

na Avenida dos Trabalhadores em Jacuecanga. Bairro em que a principal fonte de 

economia é o estaleiro, grande parte dos moradores da região trabalham nesta 

indústria. Com a crise econômica que vivenciamos atualmente o estaleiro está 

demitindo um grande número de funcionários. E influencia diretamente no 

funcionamento da Escola Cornelis Verolme, pois faz com que as famílias se mudem 

para suas cidades natal. Além do estaleiro o bairro conta com outros locais de 

representação para o bairro como a única universidade pública da cidade (UFF), o 

polo de universidade à distância (CEDERJ), um curso técnico (SENAC) e uma 

universidade particular (Estácio) 

A instituição recebe, predominantemente, os filhos dos trabalhadores do 

estaleiro, devido à proximidade deste com a escola e por ser uma indústria de grande 

porte que movimenta a economia da cidade. Estas famílias estão, em geral, na cidade 

devido ao emprego, pois são de outras cidades e estados. Isto causa grande 

rotatividade nos alunos da escola, pois quando os funcionários desta indústria são 

demitidos, voltam para sua cidade. Isto ocasiona grande diversidade entre os alunos. 

A escola Cornelis Verolme possui, 12 salas de aula, uma quadra poliesportiva 

com arquibancada, refeitório, sala de professores, recepção, auditório, sala de 

informática, quatro banheiros, dois elevadores, cantina, estacionamento, sala de 

reforço e secretaria. A instituição escolar é de médio porte, que vão do primeiro ao 

quinto ano do Ensino Fundamental, funcionando durante o turno da manhã e o turno 

da tarde. 
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4.1. ENTREVISTA COM DOCENTE 

 

A professora responsável pela sala de recursos, que chamaremos aqui de 

Aline, é formada pelo Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos em educação física 

e possui diversos cursos de extensão e de especialização em educação especial 

como surdo-cegueira e múltiplas deficiências. Trabalhou durante cinco anos na 

Gerencia de Educação Especial na Secretaria de Educação. Está há trinta anos 

trabalhando na prefeitura de Angra dos Reis atuando na área de educação, sendo 

treze anos dedicado a educação especial, desses anos, seis são trabalhando na 

escola que está atualmente. Começou trabalhando em sala regular, em 2004 

começou a trabalhar com alunos especiais, em sistema de inclusão, em 2009 foi para 

secretaria de educação. E quando saiu da secretaria de educação pediu para atuar 

na E.M Cornelis Verolme, pois segundo ela, era a escola mais organizada e bem 

estruturada da rede. 

Durante a entrevista, ao ser indagada se a sala de recurso é utilizada como 

ambiente educacional para inclusão a docente respondeu que sim. E que na verdade 

gosta de usar todos os ambientes da escola. Gosta de trabalhar com a questão do 

corpo, então leva os alunos a quadra para brincarem de boliche e assim ser trabalhado 

noção de quantidade. Pois, senão o aluno fica muito preso dentro da sala. A cantina 

também, pois baseado no Currículo Funcional Natural3 eles têm que aprender os 

utensílios que podem mexer e os que não podem. Ano passado a docente juntamente 

com os alunos visitou um petshop para fazer um trabalho sobre profissões, pois um 

aluno de altas habilidades gostava de animais. Segundo ela o aluno não é só da 

escola, daí a importância de trabalhar de forma tal que ele possa ter uma qualidade 

de vida melhor e a autonomia dele na vida diária. Por isso a importância de aproveitar 

todos os ambientes. 

Ao questionar sobre a utilização de jogos matemáticos, sua aplicação e 

inclusão: segunda a docente são utilizados jogos, pois o autista, por exemplo, não 

consegue abstrair, então, os jogos são muito utilizados, como o dominó, jogos de 

                                                 

3 O Currículo Funcional é uma proposta de ensino que visa à melhoria da qualidade de vida diária dos 
nossos educandos. De modo geral, trata-se de um empreendimento de ensino projetado para oferecer 
oportunidades para nossos jovens aprenderem naturalmente habilidades que são importantes para 
torná-los mais independentes, produtivos e felizes em diversas áreas importantes da vida humana em 
família e em comunidade. (CERQUEIRA, 2008, ,p. 2) 
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memória, jogo 5 em 1, dama, trilha. Assim é trabalhado a quantidade de peças, cores, 

retas e semirretas. De acordo com a docente os jogos matemáticos podem ser usar 

para inclusão, pois, ano passado dois alunos com autismo leve passaram a ir na sala 

de recursos. Conta a docente:  

Começamos a trabalhar com o jogo Hora do Rush, Transito 
Consciente, eles desenvolveram a capacidade de raciocínio lógico, de 
analise se síntese da situação, trabalhar com jogos é tudo de bom. 
Pois, “você” trabalha muito a habilidade e a competência, as vezes o 
aluno não é da competência dele a alfabetização, mas, ele raciocina 
bem logicamente, ele aglutina bem então, você tem que explorar 
essas habilidades dele.  

 

Sobre os jogos matemáticos a Professora citou alguns, como, a Caixinha de 

números, que foi enviada pelo MEC, que é específico para alunos com baixa visão ou 

cegueira, porém ela usa com alunos dela com deficiência intelectual, pois a caixinha 

vem com cores e numeradas com objetos de referência dentro, que podem ser 

manipulados. Assim pode ser trabalhado dentro, fora, tamanho, composição, 

decomposição. Entre outros, como, Cancan; coleta correta; Hora do Ruch; Transito 

Consciente; Batalha Naval; Dia de Menina, que é um jogo de tabuleiro que trabalha o 

sistema monetário através da manipulação, Blocos Lógicos. De acordo com Aline os 

blocos lógicos possibilitaram um grande desenvolvimento de um aluno  

Tem um aluno que eu recebi esse ano que ele é cadeirante e até ele 
chegar na escola nós não vimos nenhuma comunicação por parte 
dele. Ele tem paralisia espástica, não oraliza, mas conseguimos 
trabalhar bem com blocos lógicos, com ele montagem de objetos de 
referencia significativos, cores, formatos, dentro, fora, cheio, vazio, 
perto, longe, tudo com a caixinha com blocos lógicos.  

 

 

Ao perguntar sobre como é feito o planejamento e a relação com os professores 

ta turma regular desses alunos a docente disse que todo semestre é feito uma visita 

na sala de aula e entrevistas com os professores para ver como eles estão 

caminhando, e em que o professores da sala de recursos pode ajudar e dar suas 

contribuições. O planejamento das adaptações curriculares também é feito em 

conjunto com a equipe técnico pedagógica, com o professor da turma e o professor 

da sala de recursos. Aline também falou sobre o PEI (Plano Educacional Individual) 

do aluno, que ela tem que realizar. Que um projeto para cada aluno da sala de 

recursos 
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Por exemplo, do Erik, o objetivo do Erik para o semestre foi comunicar-
se de maneira alternativa trabalhar as habilidades viso-motora e de 
identificação com objetos de referência. Já com meu aluno autista eu 
trabalhei a socialização e os conceitos matemáticos de aglutinação 
para cada aluno tenho que fazer um planejamento educacional 
especializado.  

 

No entanto as condições para atendimento da sala de recursos mudaram, de 

acordo com a professora, antes ela trabalhava todos os dias, mas agora as regras 

mudaram e as salas de recursos das escolas municipais de Angra tiveram seus 

horários modificados. Ela trabalha apenas dois dias e meio e o atendimento não é 

mais individualizado, pois não há tempo. Assim, de acordo com a docente cria grande 

dificuldade para aplicar o PEI.  

 
A gente entende que os alunos deficientes tem que ter um ensino 
individualizado. Algumas vezes ele vai para sala de aula para 
socialização (...) mas, por exemplo, algumas vezes eles requerem 
tanta atenção da gente que quando você vai dar atenção para um 
aluno aqui o outro já desestruturou, o outro já está chorando. Por falta 
de professores na rede eles enxugaram as salas de recursos para que 
os professores pudessem voltar para sala de aula. Infelizmente não 
está sendo dado a devida atenção que a educação especial merece e 
tem direito. Superlotam as salas e as salas de recursos.  

 

  

 

 

 

4.2 ENTREVISTA COM MÃE DE ALUNO 

 

 Paula é mãe de uma aluna que estuda na E.M. Cornelis Verolme, tem nove 

anos,  está no terceiro ano do ensino fundamental, tem Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade (TDAH) e deficiência intelectual leve. Desde a primeira 

série participa da sala de recursos.  

 Segundo Paula foram usados jogos matemáticos, mas agora não mais.  

Antes era uma sala bem ampla e tinha jogos, aquelas bonequinhas 
com mãozinhas, tinha um monte de coisa, agora não tem mais, essa 
sala foi desfeita (...) ela já não usa mais o computador por exemplo, 
ela trabalha com jogos, mas não trabalha no computador, antes tinha 
o computador 
 

. Segundo a mãe eram utilizados jogos matemáticos no computados que além 

de desenvolver o aspecto cognitivo ajudava na coordenação motora da filha. Ao ser 
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questionada se considerava que os jogos fizeram alguma diferença na educação da 

aluna a resposta foi a seguinte  

Eu acho que sim. Porque quando você trabalha com lúdico para 
criança é muito mais interessante que você chegar e colocar na lousa, 
falar, falar, falar, e ainda por cima a criança que é especial, porque o 
entendimento dela é bem mais baixo que das outras crianças. Então 
quando você trabalha com jogos que é lúdico, você avança muito mais 
com essas crianças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da pesquisa destacamos a importância do estudo de jogos 

matemáticos, como eles influenciam na construção de aprendizagem dos estudantes 

com deficiência intelectual a importância do lúdico e do concreto para alunos com 

necessidade educacional especial e a relevância do embasamento teórico para os 

profissionais da educação. Além disso, selecionamos alguns jogos matemáticos que 

podem ser utilizados por estes estudantes.  

Frisamos a importância da matemática para a vida social do indivíduo. Alguém 

que não tenha acesso aos conhecimentos básicos matemáticos não terá sua 

autonomia plena. Por isso a importância de usar diversos meios para que o aluno 

alcance a compreensão de alguns conceitos matemáticos. Aplicando a matemática 

assim o docente estará respeitando a diferença dos alunos com necessidades 

educacionais especiais.  

Usamos como base as leis da educação e as leis que resguardam pessoas com 

deficiência para embasar o direito de todos aprender independe da sua especificidade. 

Logo, deve ser usado diversas estratégias para alcançar este objetivo.  

Podemos ressaltar a dificuldade de encontrar referência bibliográfica no decorrer 

da pesquisa, que falasse de jogos matemáticos como facilitador para estudantes com 

deficiência intelectual. Isto pode ser relacionado diretamente com a questão do 

ensino, que na prática que acaba sendo diretamente afetada.  

Além disso, destacamos a importância do fazer pedagógico como um ato 

intencional. E como a formação docente influencia a relação ensino/aprendizagem 

entre o educando e o educador. Não podemos simplesmente ter o instrumento 

pedagógico se não há a intencionalidade previamente estabelecida.  

 Durante o período que acompanhei algumas salas de aulas podemos assim 

responder à pergunta que norteou nossa pesquisa: Em relação aos professores, eles 

estão adequadamente preparados para utilizar estes recursos? Eles utilizam estes 

recursos? 

 Falando especificamente da sala de aula, a metodologia usada para crianças 

com necessidades educacionais especiais no geral, não só aquelas com deficiência 

intelectual são folhinhas com diversos exercício de matemática. Durante o período 

que estive acompanhando não percebemos nenhuma utilização de jogos. Em 
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algumas conversas com a docente ela havia falado que era pouco tempo para 

conseguir dar a devida atenção para todos os alunos e que não tinha nenhuma auxiliar 

para ajudá-la a conseguir aplicar atividades diferenciadas ou até mesmo acompanhar 

aos alunos com as atividades da folhinha.  

 Durante o período que acompanhei as aulas, fiquei mais próxima dos alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais – NEE, que eram cerca de quatro alunos. 

Como a docente tinha a preocupação de cumprir com todo o conteúdo e ainda 

conseguir organizar a turma de tal forma que os alunos que são considerados com 

mau comportamento não desorganizasse completamente a aula. Os alunos com NEE 

ficavam com as folhinhas que em geral era o mesmo tema das aulas, com conteúdo 

mais facilitado. Quando eles terminavam a folhinha era entregue outra. 

 Desse modo, percebemos que durante o período que foi acompanhado as 

aulas os jogos não eram utilizados na sala de aula. Apenas na sala de recursos. A 

mãe da aluna que foi entrevista falou sobre as folhinhas que são dadas e como isso 

não ajuda no desenvolvimento de sua filha e que a própria filha reclama sobre não ter 

atividades diferentes.  

 Portanto, percebemos como a falta de atividades lúdicas e intencionais afetam 

o aluno, que mesmo com suas características especificas precisam ser ensinados de 

forma igualitária.  

 É importante ressaltar, que de nenhuma maneira, a intenção deste trabalho 

monográfico é tornar o professor responsável pela não apresentação de atividades 

lúdicas, compreendemos que a estrutura da educação pública pode dificultar a 

produção de um trabalho mais enriquecedor dos os alunos com NEE. Além disto, 

destacamos que a luta pela inclusão é diária e ultrapassa a relação professor/aluno.  
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