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RESUMO 
 
Embora se possa admitir que o campo educacional tenha presenciado significativos avanços nas últimas décadas, em 
relação ao ensino da Matemática, pelo contrário ainda há obstáculos que precisam ser superados, dentre eles merece 
ser citado o ensino da Matemática, que até hoje ainda se apresenta como um entrave para muitos alunos, sendo 
interesse dos estudiosos buscar metodologias que alterem, aprimorem e melhorem o ensino-aprendizagem desta 
disciplina, tida, ainda, como um disciplina complexa e com alto índice de rejeição, independentemente de classe social 
ou nível de escolaridade. A questão central do trabalho é voltada para a formação dos professores de matemática e 
seus saberes e fazeres didático-pedagógicos no cenário de sala de aula como  cenário para a inclusão no âmbito da 
matemática básica, tendo como objetivo principal:  compreender quais elementos (teóricos e metodológicos) e/ou 
vivências o professor mobiliza para garantir a inclusão dos alunos nas aulas e até que ponto os momentos de 
formação (inicial e continuada) contribuem para a aquisição e construção desses elementos. O tipo de pesquisa 
realizado neste trabalho foi uma Revisão de Literatura, no qual foi realizada consulta a livros, dissertações e em 
artigos científicos selecionados através de busca nas seguintes bases de dados SCIELO, Google Acadêmico e etc. O 
período dos artigos pesquisados foram os trabalhos publicados nos últimos 15 anos. Portanto, conclui-se que a 
educação inclusiva frente à inclusão da Pessoa com Deficiência não é uma tarefa fácil, todavia os primeiros passos de 
um longo caminho já foram dados, de muitas lutas uma trajetória árdua com um único propósito, de que todos 
tenham as mesmas oportunidades para terem acesso a uma escolarização digna e de qualidade, aprendendo e 
respeitando a conviver com as diferenças. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação. Professor. Inclusão. Matemática. 
 
 

ABSTRACT 
 
Although it can be admitted that the educational field has witnessed significant advances in recent decades, in 
relation to the teaching of Mathematics, on the contrary, there are still obstacles that need to be overcome, among 
which the teaching of Mathematics deserves to be mentioned, which until today still presents itself as a an obstacle 
for many students, and it is in the interest of scholars to seek methodologies that alter, improve and improve the 
teaching-learning of this discipline, which is still considered a complex discipline with a high rate of rejection, 
regardless of social class or level of education. The central question of the work is focused on the training of 
mathematics teachers and their didactic-pedagogical knowledge and practices in the classroom scenario as a scenario 
for inclusion in the scope of basic mathematics, having as main objective: to understand which elements (theoretical 
and methodological) and/or experiences the teacher mobilizes to ensure the inclusion of students in classes and to 
what extent the training moments (initial and continuing) contribute to the acquisition and construction of these 
elements. The type of research carried out in this work was a Literature Review, in which books, dissertations and 
selected scientific articles were consulted through a search in the following databases SCIELO, Google Scholar, etc. The 
period of the articles searched was the works published in the last 15 years. Therefore, it is concluded that inclusive 
education towards the inclusion of Persons with Disabilities is not an easy task, however the first steps of a long way 
have already been taken, from many struggles an arduous trajectory with a single purpose, that everyone has the 
same opportunities to have access to dignified and quality schooling, learning and respecting to live with differences. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o final do século passado discussões 

acerca da inclusão na educação tem sido uma 

importante pauta, pois foi nessa época que os 

movimentos sociais de luta contra a discriminação, que 

impede o livre uso da cidadania das Pessoas com 

Deficiência, ganhou voz em escala mundial com a 

Conferência Mundial de Educação para Todos em 

Jomtien na Tailândia no ano de 1990, onde os direitos 

de acesso igual a todos os estudantes foram 

proclamados pelo documento Declaração de Salamanca 

e Linhas de Ação sobre Necessidades Educativas 

Especiais (1997), que afirmava ser a escola uma das 

principais armas para o combate à discriminação. 

A educação inclusiva atualmente é um dos 

grandes desafios no âmbito educacional brasileiro, que 

envolve a todos, não somente as pessoas com 

deficiência, mas também, o ambiente escolar e a 

família, de modo que os educadores têm um papel 

fundamental sobre a prática pedagógica de ensino, 

diante do desafio da inclusão na sala de aula (NEVES; 

RAHME; FERREIRA, 2019). 

Portanto, pode-se afirmar que a educação 

inclusiva é uma atitude de aceitação das diferenças e 

não somente uma colocação de uma quantidade de 

crianças com deficiência na sala de aula comum. 

Segundo Silva (2019), é preciso apresentar 

possibilidades de se trabalhar a matemática com 

relação a inclusão de alunos com deficiência visual e 

mental, fazendo com que os mesmos realizem conexões 

com seu dia a dia. 

Vemos que as considerações e alertas sobre uma 

escola e um ensino mais inclusivo se multiplicam cada 

vez mais. Os estudos de Mantoan (2003), considerada 

neste trabalho como referência principal para a noção 

de inclusão, apresenta uma visão sobre inclusão escolar 

numa perspectiva da pedagogia da diferença. Já nos 

estudos sobre educação inclusiva na educação 

Matemática, tivemos contato com o trabalho de 

Manrique, Maranhão, Moreira (2016), que apresenta 

diversas pesquisas que tratam da questão da educação 

inclusiva na formação de professores que ensinam 

matemática, no sentido de construir uma concepção de 

uma educação Matemática inclusiva. Segundo estes 

autores, a teoria da Matemática inclusiva abre a 

discussão sobre a profissionalização dos professores, e 

também abordam que a renovação das políticas 

organizacionais da escola é necessária para a renovação 

no modo de incluir os estudantes. 

A inclusão escolar se faz importante porque além 

do aprendizado dos conhecimentos (dimensão 

cognitiva), está em jogo a dimensão social, da 

(des)construção de identidades. Porquanto, incluir 

estudantes com deficiência no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática básica se torna um 

assunto significativo – já que tal assunto abrange o 

social e o educacional, além de ser um direito 

assegurado por lei para promover igualdade no 

exercício das liberdades da pessoa com deficiência 

tendo como objetivo a cidadania e a inclusão social, de 

acordo com o Art. 1º da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 

2015 (BRASIL, 2015). 

Diante disso, o objetivo do presente estudo 

consiste em compreender quais elementos (teóricos e 

metodológicos) e/ou vivências o professor mobiliza para 

garantir a inclusão dos alunos nas aulas e até que ponto 

os momentos de formação (inicial e continuada) 

contribuem para a aquisição e construção desses 

elementos.  

 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

O fato de professores fundamentarem suas 

práticas e seus argumentos pedagógicos no senso 

comum dificulta a explicitação dos problemas de 

aprendizagem. Essa dificuldade pode mudar o rumo da 

trajetória escolar de alunos que, muitas vezes, são 

encaminhados indevidamente para as modalidades do 
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ensino especial e outras opções segregativas de 

atendimento educacional.  

Sendo assim, Mantoan (2003, p. 44-45) mostra 

que é nesse momento que: 

 

Aparece a necessidade de se formarem 
grupos de estudos nas escolas, para a 
discussão e a compreensão dos 
problemas educacionais, à luz do 
conhecimento científico e 
interdisciplinarmente, se possível. Os 
grupos são organizados espontaneamente 
pelos próprios professores, no horário em 
que estão nas escolas. Essas reuniões têm 
como ponto de partida as necessidades e 
os interesses comuns de alguns 
professores de esclarecer situações e de 
aperfeiçoar o modo como trabalham nas 
salas de aula.  

 

 

O foco da formação é o desenvolvimento da 

competência de resolver problemas pedagógicos. 

Analisa-se, então, como o ensino está sendo ministrado 

e a construção do conhecimento pelos alunos, pois 

esses processos interagem e esses dois lados — ensino 

e aprendizagem — devem ser avaliados sempre que se 

quiser esclarecê-los (MANTOAN, 2003). 

Algumas pessoas falam como se pudéssemos 

identificar escolas que sejam ou não sejam inclusivas 

[...]. Uma escola inclusiva pode ser considerada como 

aquela que inclui, que valoriza igualmente todos os 

alunos das comunidades locais ou da vizinhança, e que 

desenvolve abordagens de ensino e aprendizagem que 

minimizem agrupamentos com base no rendimento ou 

nas deficiências. “Tal escola inclusiva é um ideal alusivo, 

que só existiria quando nenhuma diferença fosse 

desvalorizada na sociedade” (SANCHES; TEODORO, 

2006, p. 32). 

A integração deve ser percebida quando a escola 

permanece sem nenhuma mudança para que venha 

acolher ao aluno, sendo que quem precisa mudar é o 

aluno para adaptar-se à organização já cristalizada da 

escola (BARRETO, 2019). Nesse sentido, a função que 

essa instituição deve desempenhar na formação do 

aluno passa a ser ignorado, pois ele deve ser um 

seguidor do que ela lhe impõe.  Enquanto que a 

educação inclusiva é uma proposta de tornar a escola 

acessível, garantindo a participação de todas as pessoas. 

Os autores Sanches e Teodoro (2006) ainda 

fazem uma complementação a esse raciocínio 

afirmando que a educação inclusiva: 

 

(...) é aquela que educa todos os alunos 
em salas de aulas regulares. Educar todos 
os alunos em salas de aulas regulares 
significa que todo aluno recebe educação 
e frequenta aulas regulares. Também 
significa que todos os alunos recebem 
oportunidades educacionais adequadas, 
desafiadoras, porém ajustadas às suas 
habilidades e necessidades, que recebem 
todo apoio e ajuda, à medida em que 
necessitem, para que eles e seus 
professores possam alcançar sucesso nas 
principais atividades. (...) Ela é um lugar 
no qual todos fazem parte, em que todos 
são aceitos, onde todos ajudam e são 
ajudados por seus colegas e por outros 
membros da comunidade escolar, para 
que suas necessidades educacionais sejam 
satisfeitas (ibidem, p.11). 

 

 

A integração escolar traz a educação especial 

para dentro da rede regular de ensino e na maioria das 

vezes cria turmas específicas para atendimento do 

aluno com necessidades especiais, ficando as turmas já 

formadas, para receber os alunos não especiais, 

alimentando o preconceito e a discriminação dentro da 

própria escola (MANTOAN, 2003).  

A inclusão, ao contrário, defende a estruturação 

da escola com acessos inclusivos que vão desde a 

implementação do projeto pedagógico, o trabalho do 

professor e de todos que tenham que conviver com a 

nova realidade de modo a promover o direito de todos, 

sem exceção, a adentrarem na escola e frequentarem a 

mesma sala de aula, usarem a mesma biblioteca, os 

mesmos banheiros e todas as dependências sem que 
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venham fazer a separação entre o que pode ou não ser 

usado, por este ou aquele aluno (MANTOAN, 2003).  

A esse respeito, Bueno (1999) diz que é preciso 

haver uma mudança no sistema educacional de forma 

que as diferenças pessoais, sociais, linguísticas e 

culturais existentes entre os sujeitos não sejam vistas 

como um diferencial que induz à discriminação, mas 

que sejam acolhidas, trabalhadas e respeitadas. Ainda, 

Mantoan (2003), sobre o mesmo assunto vem afirmar: 

 

A inclusão não prevê a utilização de 
práticas de ensino escolar especificas para 
esta ou aquela deficiência e/ou 
dificuldade de aprender. Os alunos 
aprendem nos seus limites e se o ensino 
for de fato, de boa qualidade, o professor 
levará em conta esses limites e explorará 
convenientemente as possibilidades de 
cada um (MANTOAN, 2003, p. 67). 

 

 

Nesse viés, Mantoan (2017), destaca que os 

professores e pais de alunos com deficiência acabam 

chegando a autora com casos em que uma criança ou 

jovem é barrado no acesso à escola, em razão de sua 

diferença. Tal motivo tem sido usado para justificar o 

despreparo dos professores, das edificações, mobiliários 

e ambiente físico das escolas, concebidos para os que se 

enquadram em um padrão, os que não exigem 

mudanças no que está estabelecido e aceito para alguns 

e não para todos.  

Freire (1999) argumenta: 

 

Ensinar é marcar um encontro com o 
outro e a inclusão escolar provoca, 
basicamente, uma mudança de atitude 
diante do outro, esse que não é mais um 
indivíduo qualquer, com o qual topamos 
simplesmente na nossa existência e/ou 
com o qual convivemos um certo tempo 
de nossas vidas. Mas alguém que é 
essencial para nossa constituição como 
pessoa e como profissional e que nos 
mostra os nossos limites e nos faz ir além 
(FREIRE, 1999 p. 69). 

 

A Educação Inclusiva, do ponto de vista de 

Carvalho (1998), recebeu grande alavancada com a 

Declaração de Salamanca, que serviu de base para esta 

modalidade de educação em todo o mundo, passando a 

ser entendida como um direito de todos, facultando às 

pessoas com deficiência livre acesso aos bens e serviços 

socialmente produzidos, e direito a participação nos 

modos de sociabilidade disponíveis e adequados para 

essas pessoas. Na Declaração, educação regular e 

educação especial acabam por terem como 

fundamentos a educação inclusiva que abraça os alunos 

de ambas. 

O mesmo autor demonstra sua visão, também 

quanto a escola, expondo que: 

 

Uma escola inclusiva não prepara para a 
vida. Ela é a própria vida que flui devendo 
possibilitar, do ponto de vista político, 
ético e estético, o desenvolvimento da 
sensibilidade e da capacidade crítica e 
construtiva dos alunos - cidadãos que nela 
estão, em qualquer das etapas do fluxo 
escolar ou modalidade de atendimento 
educacional oferecido. Para tanto, precisa 
ser prazerosa, adaptando-se as 
necessidades de cada aluno, promovendo 
a integração dos aprendizes entre si com a 
cultura e demais objetos do 
conhecimento, oferecendo ensino 
aprendizagem de boa qualidade para 
todos, com todos para a vida. 
(CARVALHO,1998, p.35). 

 

 

Outros autores como Stainback e Stainback 

(1999), acrescentam que a escola, para trabalhar de 

fato a inclusão, deve reconhecer e dar respostas as 

necessidades individuais de seus alunos que se 

apresentam de forma diversificada, adotando 

metodologias que atendam aos diferentes ritmos de 

aprendizagem de modo a assegurar a qualidade do 

trabalho.  

Para isso, os currículos devem ser apropriados e 

adaptados a cada situação, como, também, as 
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estratégias de ensino devem sofrer modificações e os 

recursos metodológicos devem ser diferenciados. 

Ponte (2002, p. 3) destaca que “[...] um curso de 

formação inicial de professores de matemática deve ser 

necessariamente diferente de um curso de matemática 

que visa formar matemáticos para se dedicarem 

prioritariamente à investigação”. E segundo García 

Blanco (2003, p. 52) a formação inicial de professores 

deveria responder às demandas oriundas dos setores 

envolvidos e formar profissionais capazes de 

desenvolver “[...] suas tarefas no âmbito de sua própria 

e contínua aprendizagem e desenvolvimento 

profissional”. 

No caso específico de professores de 

Matemática, segundo García Blanco, o currículo dos 

cursos de formação deve contemplar: 

 

– o conhecimento de e sobre a 
matemática, considerando também as 
variáveis curriculares; 
– o conhecimento de e sobre o processo 
de geração das noções matemáticas; 
– o conhecimento sobre as interações em 
sala de aula, tanto entre professor-aluno 
como entre aluno-aluno em sua dupla 
dimensão: arquitetura relacional (rotinas 
instrucionais) e negociação de significados 
(contrato didático); 
– o conhecimento sobre o processo 
instrutivo – formas de trabalhar em 
classe, o papel do professor – que exige, 
também, o conhecimento sobre as 
representações instrucionais e o 
conhecimento sobre as características da 
relação tarefa-atividade (GARCÍA BLANCO, 
2003, pp. 71-72). 
 

 

A concepção de formação de professores está 

muito além de termos que dizem respeito ao 

aperfeiçoamento, reciclagem ou capacitação de 

professores, em outras palavras, a formação de 

professores visa prioritariamente a valorização de 

aspectos contextuais que levam ao desenvolvimento 

profissional do professor em todos os fatores 

profissionais. 

Sobre essa questão, depois de mais de uma 

década, Anastasiou (2004) também destaca que 

processos de treinamento e reciclagem são 

recomendados para a formação de professores.  

Desse modo, o referido autor também 

compreende que a formação continuada precisa abrir 

espaço para que o professor desenvolva sua autonomia, 

além de desenvolver sua transformação pessoal, de sua 

comunidade e principalmente do meio em que o 

mesmo se encontra. Isso ocorre quando o professor 

toma por base o contexto habitual do que ele consegue 

fazer, quando domina os saberes necessários para 

desenvolver o trabalho docente, enfrentando 

dificuldades diárias e solucionando situações novas, 

inusitadas e de uma complexidade maior (AMORIM; 

MAGALHÃES, 2015). 

Entretanto, ainda pode ser percebido a utilização 

desses termos – reciclagem/treinamento quando se 

trata de ações formativas propiciadas aos professores 

de Matemática.  

No que concerne o treinamento e capacitação, é 

fundamental destacar que as mudanças são muitas no 

mercado de trabalho, seja ele público ou particular, a 

rotatividade de pessoas, negócios, serviços, diversidade, 

profundidade e rapidez cada vez maiores têm 

contribuído para uma preocupação que todas as 

empresas estão tendo “à qualificação pessoal” 

(FREITAS; PACÍFICO, 2020).  

Entende-se que a cada dia que passa a questão 

da qualificação de pessoas torna-se objeto de interesse 

de diversos segmentos sociais e não necessariamente 

somente escolas e empresas, o panorama está 

totalmente alterado. 

Diante do que foi levantado, quando se refere à 

capacitação de pessoas, torna-se quase logico se falar 

em desenvolvimento de pessoas ou educação no 

trabalho para aprimoramento das habilidades dos 

colaboradores. Assim, desenvolver pessoas significa: 

“oferece-lhes a formação básica para que transformem 

antigos hábitos, desenvolvam atitudes e capacitem-se 
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para melhorar seus conhecimentos, buscando 

tornarem-se melhores na realização do trabalho” 

(MILIONI, 2001, p. 10). 

Desse modo, “os professores sentem-se 

despreparados para o exercício de suas atividades, pois 

sua formação não atende às expectativas da sociedade 

contemporânea”. (POZEBON; LOPES, 2009, p. 12). 

É, assim, fundamental para o sucesso do ensino 

diferenciado ter um ambiente de sala de aula que 

promova a aceitação das diferenças; afirme que todos 

os alunos têm pontos fortes que podem ser usados na 

aprendizagem; reconheça que para o trabalho ser justo 

deveser diferente; crie sentimentos de competência 

pessoal e de confiança na aprendizagem; encoraje a 

exploração dos interesses, dos pontos fortes e das 

preferências de aprendizagem de cada aluno; alimente 

o espírito criativo e valorize o trabalho de todos (SILVA; 

RIBEIRO; CARVALHO, 2013). 

É importante salientar, também, a formação do 

próprio professor, que é determinante para a condução 

do ensino em si, e, em última instância, para a coerência 

dos valores transmitidos pela Escola. É indispensável 

preparar os professores para admitirem as diferenças 

individuais dos alunos com deficiência para não terem 

receio, pelo que se torna urgente reformular a 

formação de base, dar‑lhes cursos educacionais 

inovadores e modelos pedagógicos experimentais 

(SILVA; RIBEIRO; CARVALHO, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O professor do ensino regular precisa entender o 

significado de uma escola inclusiva, a partir de 

conhecimentos adquiridos em sua prática como 

docente. Precisa entender, também, que seus alunos 

desenvolvem formas diferenciadas de aprendizagem e, 

por isso, às vezes, utilizam caminhos que o próprio 

professor desconhece e que muitas vezes também lhes 

são úteis como mais um conhecimento adquirido. 

 O ensino da Matemática, em algumas escolas 

não está sendo ensinado como uma forma de aproximar 

os alunos dessa disciplina, mas como um instrumento 

disciplinador e que passa muitas vezes por um processo 

de exclusão.  Uma boa parte dos professores tem como 

foco principal ensinar a matemática, mas sem analisar 

os resultados, ou seja, apenas repassar o conteúdo para 

o aluno. 

É nesse rol de mudanças que se insere o 

professor de Matemática, uma disciplina que ao longo 

dos anos vem sendo a vilã da repetência e da evasão 

escolar, por ter passado durante décadas a fio pelo 

estereótipo de disciplina de difícil assimilação, 

representando para o professor um desafio a ser 

superado, por exigir que novas posturas sejam 

adotadas, sendo ai que o uso do lúdico ganha mais 

espaço  como uma ferramenta indispensável a ser 

aliada a prática pedagógica do professor a fim de 

facilitar o seu trabalho, incentivar a aprendizagem dos 

alunos  e tornar as aulas mais atraentes. 

Diante disso, é preciso ser consciente de que as 

pessoas com deficiência são, antes de mais nada, 

pessoas/seres humanos. Em outras palavras, são 

pessoas como quaisquer outras, cada uma com seus 

protagonismos, com suas particularidades, contradições 

e singularidades. São também pessoas, que assim como 

as outras, lutam por seus direitos, valorizam o respeito 

pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e 

efetiva participação e inclusão na sociedade e pela 

igualdade de oportunidades, deixando visível que a 

deficiência é apenas mais uma característica da 

condição humana. 

A realização deste trabalho possibilitou uma 

análise sobre a formação docente e inclusão escolar no 

ensino básico de matemática. Sabe-se que é um grande 

desafio no qual os docentes devam estar preparados e 

atentos, para responder as exigências que sucedem no 

processo de inclusão, respeitando as diversidades e as 

diferenças, acolhendo de forma significativa as 

particularidades da aquisição do conhecimento de cada 
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aluno com necessidades educacionais especiais, 

principalmente quando se trata de inclui-los no 

aprendizado da disciplina de matemática. 
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