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Resumo  
 
É um desafio constante a inclusão escolar de discentes que constituem o público-alvo da 
educação especial com deficiência visual (DV). Nesse contexto, ao realizar a revisão 
bibliográfica para a dissertação, encontramos a formação de professores como uma das 
principais ferramentas que propiciam ao docente, condições de promover a inclusão de seus 
alunos em escolas regulares e/ou AEE. Este artigo refere-se a uma experiência de Educação 
Matemática Inclusiva na perspectiva da inclusão nas aulas de Matemática, com uma 
professora regente de sala de aula inclusiva a qual pertence um aluno DV. O objetivo da 
pesquisa é descrever a percepção da professora atuante em sala de aula inclusiva acerca da 
inclusão de alunos com DV nas aulas de Matemática e o papel do Desenho Universal para 
Aprendizagem (DUA) nesse processo e identificar as diretrizes do DUA na proposta de uma 
aula sobre Produtos Notáveis para alunos de uma sala de aula inclusiva, principalmente 
àqueles DV. O Percurso metodológico consiste em três etapas: Revisão Bibliográfica, 
Intervenção e Análise dos dados. A análise e discussão permeia a atuação do professor ao 
ensinar Produtos Notáveis para alunos DV está sendo construída e esperamos ampliá-la após 
as observações levantadas na qualificação. Assim como, a verificação das diretrizes do DUA 
na proposta de uma atividade sobre Produtos Notáveis para alunos em uma sala de aula 
inclusiva. Esperamos com nosso trabalho, indicar algumas novas perspectivas para o 
processo de aprendizagem de Produtos Notáveis, para sala de aulas inclusivas. 
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Introdução  

 

Sabemos do desafio que constitui a inclusão escolar de alunos do público-alvo da 

educação especial com deficiência visual (DV). Após a finalização da nossa revisão 

bibliográfica para a dissertação, reconhecemos como ferramentas importantes, nesse 

contexto, as ações pedagógicas baseadas no Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) e 

inclusão de alunos DV nas classes regulares da Educação Básica. 
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A partir do Desenho Universal foi desenvolvido o DUA, originário de propostas 

arquitetônicas que tinham por objetivo a remoção de obstáculos que limitassem a 

mobilidade de indivíduos com deficiência. Desta forma, o DUA “[...] pode ser entendido 

como uma extensão do Design Universal, de maneira a ampliar seus conceitos, tanto em 

relação a flexibilização do currículo educacional, quanto no apoio à acessibilidade, e 

principalmente à aprendizagem” (SANTOS, 2016, p. 40). 

Portanto, os docentes podem se ancorar nos princípios do DUA para fazer o 

planejamento de suas atividades educacionais que abranjam todos os seus alunos 

pertencentes a uma sala de aula inclusiva. Considerando-se  que a utilização do DUA permite 

diminuir os obstáculos enfrentados pelos professores no ofício de ensinar e ampliar as 

oportunidades de todos os discentes, podemos incluir o currículo, de forma que, também, 

contribui para que o conteúdo seja aprendido por eles, cada um à sua maneira e ao seu 

tempo, cabendo ao professor fazer uso de recursos e de estratégias adequados para isso. 

Esse olhar nos conduziu a pesquisar as prováveis contribuições que o DUA pode 

oferecer ao ensinar Matemática e, particularmente, no caso do nosso trabalho, ensinar 

Produtos Notáveis para alunos DV. O desafio é grande para a maioria dos professores. Desta 

forma, torna-se imprescindível que sejam “[...] desenvolvidos novos instrumentos, métodos, 

concepções e estratégias a fim de incluir todos” (LANUTI, 2015, p. 34).  

Entendemos que propiciar uma educação Matemática que atenda às necessidades dos 

discentes DV que fazem parte de salas de aulas inclusivas está intrinsecamente ligado à 

nossa pesquisa.  

Centrado no que representa o professor para Educação Matemática Inclusiva, a 

pesquisa pretende responder ao seguinte problema central: Quais são as contribuições do 

Desenho Universal para Aprendizagem na atuação prática do professor ao ensinar Produtos 

Notáveis aos alunos com deficiência visual? 

Nesse sentido, nossa pesquisa1 tem por objetivos: descrever a percepção da 

professora que atua em sala de aula inclusiva acerca da inclusão de alunos com deficiência 

 
1 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Anhanguera de São Paulo em 03 de novembro de 
2019, tendo sua aprovação em 16 de novembro de 2019, tendo seu registro por meio do Certificado de 
Apresentação de Apreciação Ética - CAAE 24892519.3.0000.5493. 



 

 

visual nas aulas de Matemática e o papel do DUA nesse processo e identificar as diretrizes 

do DUA na proposta de uma aula sobre Produtos Notáveis para alunos de uma sala de aula 

inclusiva, principalmente àqueles com deficiência visual. 

A justificativa para a realização deste trabalho se deve, primeiramente, a realidade 

escolar que vivenciamos, face a pandemia mundial do COVID-19, desafiando os professores 

a repensar as suas práticas, a possibilidade de desenvolver, através do ensino remoto, um 

conteúdo de Matemática, em uma sala de aula inclusiva e a relevância para a sociedade, já 

que o assunto está presente no cotidiano das famílias que possuem membro com deficiência 

visual, oportuno pontuar que para haver inclusão é necessário conscientização e 

investimento em vários processos, como podemos citar: infraestrutura, recursos didáticos e 

tecnológicos e tecnologias assistivas.  

Não é pretensão desta pesquisa esgotar o tema. Porém, as conclusões que podemos 

tirar, no futuro, poderão vir a servir de subsídios para outros trabalhos inerentes à temática 

abordada. 

 

Material e Métodos  

 

A pesquisa que se encontra atualmente em fase de qualificação, foi conduzida até o 

presente momento em três etapas, da seguinte forma: Etapa 1 – Revisão Bibliográfica, de 

caráter qualitativo, voltada ao estudo dos resultados científicos com relevância para a 

Educação Matemática. Esta etapa foi particionada em três seções: “Desenho Universal para 

Aprendizagem e Educação Matemática Inclusiva”, “Educação Matemática Inclusiva” e 

“Desenho Universal para Aprendizagem”. Utilizamos como critério de inclusão em nosso 

trabalho: I) estudos realizados na área de Educação; II) na perspectiva do DUA no ensino de 

Matemática; III) envolvimento dos docentes de Matemática ou que ministram aulas de 

Matemática; IV) docentes que ensinam Matemática para alunos DF. Nosso trabalho foca no 

tema do emprego do Desenho Universal no olhar da Educação Inclusiva no Brasil.  

A Etapa 2 - Intervenção foi dividida em quatro fases: Fase 1 - Levantamento de perfil; 

Fase 2 - Apresentação do DUA; Fase 3 - Elaboração e aplicação da atividade; e Fase 4 - 

Feedback da aplicação. 



 

 

Na Fase 1, após a professora regente de sala de aula inclusiva aceitar participar da 

pesquisa, aplicamos o Questionário Inicial2, de caráter qualitativo e modalidade aberta, que 

constava a identificação da docente, dados relevantes sobre a atuação e a prática enquanto 

docente com alunos DV; percepção da professora quanto aos conhecimentos necessários 

que possui para incluir alunos com deficiência visual, em suas aulas; os requisitos que ela 

acredita ser fundamentais para um professor de Matemática realizar a inclusão de um aluno 

com deficiência visual; incentivo da escola a participação em cursos específicos relacionados 

à educação de alunos DV; apoio de outros profissionais para atender as dificuldades do 

aluno DV.  

Perguntas referentes a escola em que a professora trabalha, que buscaram coletar 

dados referentes aos recursos didáticos específicos disponibilizados para trabalhar em salas 

de aula inclusivas, infraestrutura, planejamento educacional individualizado (PEI), para 

trabalhar com a inclusão de alunos com deficiência visual, sobre o professor e o trabalho 

docente com alunos com deficiência visual, a convivência dos alunos em sala de aula regular 

em relação aos colegas com deficiência visual. Finalizando as perguntas, sobre a participação 

do aluno com deficiência visual nas aulas de Matemática auxilia a inclusão desse aluno no 

convívio escolar. 

Enviamos o TCLE e a Carta de Anuência e conversamos sobre o próximo passo que 

seria uma apresentação/conversa sobre o DUA.  

Pelo fato de a professora desconhecer o assunto, levantado no questionário inicial, 

passamos então, a Fase 2 – Apresentação/ conversa do DUA, que ocorreu através do serviço 

de conferência remota Zoom, utilizando o programa para criação/edição e exibição de 

apresentações gráficas Microsoft PowerPoint. 

Passamos, então, a Fase 3 – inicialmente com a elaboração do Plano de aula, 

elaboração de atividade sobre Produtos Notáveis coroando, assim, o planejamento com a 

aplicação da atividade sobre Produtos Notáveis.  

 
2 Link de acesso ao questionário inicial: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmpKmGOVqgJrxMIWH5RMzwmUjKKSYEIcNhn_5A4m4L46Rb8Q
/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmpKmGOVqgJrxMIWH5RMzwmUjKKSYEIcNhn_5A4m4L46Rb8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmpKmGOVqgJrxMIWH5RMzwmUjKKSYEIcNhn_5A4m4L46Rb8Q/viewform


 

 

Face aos desafios a serem superados, percebemos uma postura motivada e proativa 

da professora, aos quais podemos citar: trabalhar uma atividade de Matemática baseada nos 

Princípios e nas Diretrizes do DUA pela primeira vez, a limitação da utilização de outros 

recursos didáticos aos quais ela tinha conhecimento, em virtude das aulas estarem sendo 

remotas, face a pandemia do COVID-19, “[...] para que a inclusão se efetive os professores 

precisam investir nas potencialidades de aprendizagem de seus alunos, atendendo as suas 

necessidades e propondo atividades que favoreçam o seu desenvolvimento”. (PIMENTEL, 

2012, p. 142).  

Mesmo com todos esses obstáculos, a professora regente de sala de aula inclusiva 

exerceu o seu papel, disponibilizando material áudio explicativo e atividades propostas em 

áudio, para o aluno DV, além de explicar o conteúdo de diversas formas, a fim de atender a 

aprendizagem de todos, essas ações trazem indícios de inclusão do aluno com DV, mas que 

ainda será melhor apurado até a conclusão da pesquisa. 

E nos levou a crer que, após ela ter assistido à apresentação sobre o DUA, se esmerou 

no sentido de propor aos alunos, uma atividade abordando Produtos Notáveis alicerçado no 

DUA. 

Finalizando a Etapa 2, passamos a Fase 4, em que aplicamos do Questionário Final3, 

nas quais as perguntas, de um modo geral, estavam direcionadas à:  

- Aplicação da atividade baseada nos princípios do DUA (atendimento do DUA a 

proposta de inclusão, dificuldade na aplicação da atividade e dificuldades encontradas pelo 

aluno em resolver as atividades e propostas de melhorias, baseadas no DUA);  

- Aplicação e execução da atividade (aproximação entre o conteúdo ensinado e a 

realidade do aluno, o interesse e a participação do aluno DV em aprender, com a aplicação 

de uma atividade diferente da usual – faz-se oportuno destacar limitada pela conjuntura 

atual já citada anteriormente); e  

- Relevância dos encontros que tivemos (se a experiência conduziu a reflexões na 

busca de soluções para as problemáticas, no cotidiano escolar, ajudaram a aperfeiçoar a 

 
3 Link de acesso ao questionário final:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYkaRGd5edkMOCfgUsz8CQZV_79CRc8TOaAShVKcwRl-
LGg/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYkaRGd5edkMOCfgUsz8CQZV_79CRc8TOaAShVKcwRl-LGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYkaRGd5edkMOCfgUsz8CQZV_79CRc8TOaAShVKcwRl-LGg/viewform


 

 

prática docente e contribuiu para o seu desenvolvimento profissional e prática social, 

produziu novos conhecimentos e reflexões sobre o currículo, a partir da experiência 

adquirida, alguma contribuição a mais que pudesse agregar valor ao nosso trabalho e quanto 

a satisfação em participar e colaborar com a nossa pesquisa); e recebemos o TCLE assinado, 

assim como, a Carta de Anuência. 

Etapa 3 - Análise dos dados, ainda não concluída, esperamos sugestões sobre o que 

produzimos até o presente momento, para ampliar e concluir nossa dissertação para que 

possamos, efetivamente, realizar a defesa de nosso estudo.  

 

Resultados e Discussão  

 

Atualmente estamos buscando concretizar as análises partindo da relação e atuação 

da professora regente de sala de aula inclusiva. O objetivo é verificar se foram atingidos os 

nossos objetivos. 

Esta etapa está dividida em duas seções:   

- Atuação do professor ao ensinar Produtos Notáveis para alunos com deficiência 

visual, partindo dos dados coletados no Questionário Inicial. Nesta seção foi proposto 

resgatar a discussão sobre um de nossos objetivos: “Descrever a percepção da professora 

que atua em sala de aula inclusiva acerca da inclusão de alunos com deficiência visual nas 

aulas de Matemática e o papel do DUA nesse processo”. Será necessário fazermos uma 

análise do questionário inicial, respondido pela professora regente da sala de aula inclusiva; 

e 

- Presença das diretrizes do DUA na proposta de uma atividade sobre Produtos 

Notáveis para alunos de uma sala de aula inclusiva. Esta seção foi destinada as 

considerações sobre nosso segundo objetivo: Identificar as diretrizes do DUA na proposta de 

uma aula sobre Produtos Notáveis para alunos de uma sala de aula inclusiva, principalmente 

àqueles com deficiência visual. Para que isso ocorra, faz-se necessário realizar uma análise 

do questionário final e do plano de aula confeccionado pela professora regente da sala de 

aula inclusiva consoante com os princípios e diretrizes do DUA. 



 

 

Criamos um capítulo específico para a organização e análise dos dados em 

consonância com a nossa fundamentação teórica, baseada nos princípios e nas diretrizes do 

DUA. Conforme já descrevemos, após a qualificação, com as devidas, oportunas e pontuais 

da Banca, iremos apurar se foram atingidos os nossos objetivos. 

 

 

Conclusão  

 

Conforme já descrevemos, ainda não temos uma conclusão. Como já pontuamos 

anteriormente, estamos aguardando o término da qualificação para finalizarmos as análises. 

Porém, ousamos antecipar no que diz respeito à realidade escolar que vivenciamos em 

consequência do COVID-19, que desafia os docentes a repensar práticas, uma possibilidade 

de desenvolver um conteúdo de Matemática, para alunos de uma sala de aula inclusiva, por 

intermédio do ensino remoto, o que de fato nos leva a acreditar que o assunto abordado em 

nossa pesquisa é relevante para a Educação Matemática Inclusiva, e a possibilidade de servir 

de subsídios a novos trabalhos, no futuro e, também, relevante para a sociedade, já que o 

aluno DV é um indivíduo como qualquer outra pessoa e, por isso, exerce sua cidadania 

independentemente da sua deficiência. 
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