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RESUMO 
________________________________________________________ 

 
O presente estudo procurou identificar os aspectos da formação de professores de 
Matemática em uma perspectiva inclusiva. Buscou, a partir da perspectiva de Zeichner 
(1993), constatar os aspectos evidenciados no processo reflexivo na formação de 
professores de Matemática que lecionam em salas de aulas inclusivas e descrever as 
narrativas, mediante a perspectiva de Ponte (1998), que emergiram na Oficina de Educação 
Matemática Inclusiva (OEMI). Teoricamente, embasa-se na escola reflexiva (ALARCÃO, 
2011); na formação de professores como práticos reflexivos e na reconstrução da prática 
(ZEICHNER, 1993, 2008); e na formação de professores de Matemática (PONTE, 1998). 
Na revisão de literatura, fez-se a busca partindo deste tripé: Educação Matemática 
Inclusiva, Formação de professores de Matemática e Design Thinking na Educação. 
Participaram da pesquisa dez professores de Matemática da rede pública do estado de São 
Paulo, no município de Guarulhos. Organizou-se uma OEMI embasada nos princípios do 
Design Thinking para educadores e promoveu-se Cenários Reflexivos, discussões e 
conversas. Os dados foram coletados mediante questionários, relatos dos professores, 
narrativas e diário de campo. Os resultados mostraram as interações dos participantes. As 
devolutivas das práticas desenvolvidas em sala de aula pelos professores, juntamente com 
suas narrativas, evidenciaram que as formações, em geral, necessitam promover encontros 
que propiciem aos docentes momentos reflexivos sobre as ações e as práticas, valorizando 
os saberes dos professores e estabelecendo relações entre a Educação Matemática e a 
perspectiva inclusiva. 
 

 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Inclusão. Design Thinking 

 



 

RESUMEN  
________________________________________________________ 
 
El presente estudio buscó identificar los aspectos de la formación de los profesores de 
matemáticas desde una perspectiva inclusiva. Desde la perspectiva de Zeichner (1993), 
trató de verificar los aspectos evidenciados en el proceso reflexivo en la formación de 
profesores de matemáticas que enseñan en aulas inclusivas y describen las narrativas, a 
través de la perspectiva de Ponte (1998), que surgió en el Taller de Educación Matemática 
Inclusiva (OEMI). Teóricamente, se basa en la escuela reflectante (ALARCÃO, 2011); en la 
formación de profesores como prácticas reflectantes y en la reconstrucción de la práctica 
(ZEICHNER, 1993, 2008); y en la formación de profesores de matemáticas (PONTE, 1998). 
En la revisión de la literatura, la búsqueda se hizo a partir de este trípode: Educación 
Matemática Inclusiva, Formación de profesores de Matemáticas y Pensamiento de Diseño 
en Educación. Diez profesores de matemáticas del sistema de escuelas públicas en el 
estado de São Paulo, en la ciudad de Guarulhos, participaron en la investigación. Se 
organizó un OEMI basado en los principios del pensamiento de diseño para educadores y 
se promovieron escenarios reflexivos, discusiones y conversaciones. Los datos fueron 
recopilados a través de cuestionarios, informes de maestros, narrativas y diario de campo. 
Los resultados mostraron las interacciones de los participantes. Las devoluciones de las 
prácticas desarrolladas en el aula por los profesores, junto con sus narrativas, mostraron 
que las formaciones, en general, necesitan promover encuentros que proporcionen a los 
profesores momentos reflexivos sobre acciones y prácticas, valorando el conocimiento del 
profesorado y estableciendo relaciones entre la Educación Matemática y la perspectiva 
inclusiva. 
 
 
 
 

Palabras clave: Formación de profesores. Inclusión. Pensamiento de diseño 
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INTRODUÇÃO 
______________________________________________________ 

 

Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. 

Pessoas transformam o mundo (FREIRE, 1991, p. 84). 

A Educação Inclusiva é considerada um marco para o século XXI: as 

discussões em relação à diversidade, a defesa dos direitos das minorias, bem como 

as reflexões nas esferas educacionais foram ampliadas. Os seus objetivos estão 

focados em assegurar “Educação para Todos” e garantir o acesso e a permanência 

de todos os estudantes no Ensino Regular, propiciando oportunidades equitativas 

no âmbito educacional e social. 

Mantoan (2006) ressalta que cabe à escola proporcionar um ambiente 

adequado para garantir o relacionamento entre alunos com e/ou sem deficiência, 

com o intuito de romper com qualquer ação discriminatória, podendo contribuir com 

a interação para o desenvolvimento cognitivo, social, motor e afetivo de todos os 

estudantes. Para Alarcão (2011), a escola é concebida como uma comunidade em 

que participam vários atores sociais que desempenham diversos papéis ativos e 

diversificados cuja missão é educar. Dessa forma, consideramos ser ela um 

organismo vivo que deve prover aos seus estudantes momentos de transformação 

e reflexão. Tendo esse panorama, a nossa pesquisa está pautada em Políticas 

Públicas, Leis e Decretos que dizem respeito à Educação Inclusiva, nos estudos 

envolvendo a Escola Reflexiva, a Formação de Professores de Matemática e a 

Educação Matemática na perspectiva Inclusiva.  

Entendendo tal contexto, apresentamos a nossa motivação em realizar esse 

estudo, pois, “a semente da Inclusão” foi plantada no ano de 2012, em um momento 

de estudo, na Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo – (ATPC) com o filme “Como 

estrelas na Terra”. A partir das discussões e análises promovidas pelo filme, a 

pesquisadora passou a observar, em contexto da sala de aula, o desenvolvimento 

de seus alunos, as diversas situações que se desenrolam neste ambiente, as quais 

envolvem alunos com deficiência, com dificuldades de aprendizagem, que vivem 

em situação de vulnerabilidade, entre outras. 
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No transcorrer da carreira docente, a pesquisadora lecionou, no ano de 2013, 

na periferia da cidade de Guarulhos, em uma região com a situação econômica 

precária, para jovens em situação de vulnerabilidade, sem acesso à moradia, lazer, 

cultura, saúde pública, entre outras necessidades. Inclusive, esses aprendizes 

enxergavam aquela escola como o único ambiente para encontrar os amigos, 

extrapolando as ações positivas e negativas e, em muitos momentos, tinham 

orgulho da má fama que o ambiente escolar tinha em relação às outras escolas da 

região. 

Foram dias difíceis vivenciados no início da docência, mas que propiciaram 

momentos ricos de considerações acerca da importância de uma escola que precisa 

promover a reflexão aos seus aprendizes. No decorrer do ano de 2013, a 

pesquisadora observou a necessidade de ouvir e conversar com os estudantes, que 

em muitos momentos de suas vidas sentiam-se excluídos por suas condições 

vulneráveis e, como todos os jovens, sonhavam com dias melhores; porém, muitos 

não enxergavam uma luz no fim do túnel. 

Diante de tanto aprendizado com esses jovens, a pesquisadora passa a refletir 

sobre as suas ações em sala de aula e, principalmente, sobre a relevância da 

empatia e da sensibilidade no sistema de Educação, independentemente da 

disciplina lecionada. Aos poucos, a relação de confiança entre professora e alunos 

começa a ser construída mediante conversas, sensibilização e escuta 

desenvolvidas em sala de aula. 

Foram muitas transformações e reflexões na formação docente da 

pesquisadora, aumentando a preocupação em como abordar uma Matemática que 

atingisse esses aprendizes. Desejou-se, também, que pudessem se sentir atraídos 

por essa aprendizagem, valorizando os seus conhecimentos prévios, promovendo 

boas perguntas, discussões, atividades em grupos. 

Com a finalização daquele ano letivo, a pesquisadora observou que, para 

realizar um trabalho diferenciado com os alunos, era necessário valorizar os seus 

saberes, dar voz a esses aprendizes e abordar assuntos que tornassem a 

Matemática fascinante. Mais que isso, tendo em vista a perspectiva desses jovens 

– que são esquecidos nas periferias das cidades –, um bom trabalho requer tempo, 

continuidade e uma formação de professores que promova a reconstrução social. 
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Zeichner (2008) destaca, em seus estudos sobre a formação docente, que 

mesmo com todas as forças que procuram manter as sociedades e os sistemas 

educacionais desiguais e injustos, os professores que trabalham de maneira 

progressista em sala de aula contribuem para uma justiça social na Educação 

pública. 

Seguindo a motivação para o desenvolvimento desse estudo, em um novo ano 

letivo (2014), a pesquisadora começa a lecionar em uma escola com muitos alunos 

com deficiência, aprendizes com dificuldade em socialização, salas de recursos à 

disposição dos estudantes matriculados no contraturno, professores de apoio 

educacional escolar – AEE, intérpretes para surdos e, assim, depara-se com 

diversas situações que aumentam os seus anseios, inquietações e reflexões. Nesse 

cenário educativo, as conversas e as observações tornaram-se estratégias 

metodológicas para a pesquisadora desenvolver a sua prática pedagógica, 

fundamentalmente sobre a abordagem da Matemática acessível a todos os 

estudantes. 

Neste caminho árduo, depara-se com diversas situações, percebendo que os 

alunos com deficiência realizam atividades fora do contexto abordado em aula ou, 

até mesmo, fazem atividades sozinhos quando a proposta seria em grupo. A falta 

de interação pedagógica, a tristeza e o silêncio desses aprendizes chamam atenção 

da pesquisadora. 

Relembrando da criatividade do professor do filme “Como estrelas na Terra”, 

a pesquisadora realiza em sala de aula atividades para compreender a geometria 

elaboradas por meio de dobraduras, mandalas com materiais recicláveis. Em outros 

momentos, faz uso de fita métrica para descobrir a altura dos alunos, desenvolve 

atividades Matemáticas na quadra esportiva da escola, coordena a criação de livros 

de receitas escritos ou desenhados por eles para identificar as representações das 

frações, promovendo sempre atividades em grupos, com intuito de incluir todos os 

alunos.  

No decorrer dos anos de magistério, os anseios e as angústias aumentaram 

bruscamente na vida da pesquisadora com relação à inclusão. Tornou-se parte do 

cotidiano a preocupação de como inserir esses aprendizes no ambiente escolar bem 
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como estratégias que suprissem a aparente fragilidade na formação dos 

professores.   

Em meados do ano de 2018, a pesquisadora tomou conhecimento sobre o 

processo seletivo no programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, 

identificou-se com linha de pesquisa “Educação Matemática Inclusiva e suas 

tecnologias” e, assim, percebeu a necessidade de ampliar o seu conhecimento, 

retomando seus estudos, mediante as leituras reflexivas, as atividades, as 

discussões sobre os processos de ensino e de aprendizagem, entre outros 

assuntos, tendo ingressado no mestrado em 2019. Além do mestrado, surge um 

novo desafio em sua trajetória docente. Por meio de um convite, a pesquisadora 

passa a atuar na formação de professores de Matemática, em uma Diretoria de 

Ensino na região de Guarulhos. Agora, sob esta perspectiva, tenta observar, ouvir, 

compreender as ações e colaborar para que os processos de formações 

continuadas possam potencializar as reflexões entre o grupo de professores de 

Matemática.  

Diante desse desafio, a pesquisadora idealizou o seu estudo, ampliando seu 

conhecimento sobre as Teorias que embasam a formação de professores, 

deparando-se com as seguintes questões: Quais são os aspectos evidenciados na 

perspectiva de Zeichner envolvendo o processo reflexivo na formação de 

professores de Matemática que lecionam em salas de aulas inclusivas? No 

desenvolvimento da formação de professores de Matemática, quais as narrativas 

na perspectiva de Ponte que emergiram na Oficina de Educação Matemática 

Inclusiva? 

Para que pudéssemos buscar respostas para a nossa problemática, tivemos 

a intenção de propor, em nossa pesquisa, os seguintes objetivos: “Identificar os 

aspectos reflexivos presentes nas ações desenvolvidas com os professores de 

Matemática, mediante a perspectiva de Zeichner” e “Descrever as narrativas que 

emergiram durante a realização da Oficina de Educação Matemática Inclusiva – 

OEMI, sob a ótica de Ponte”. Sendo assim, delineamos a nossa pesquisa em cinco 

capítulos. 
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Capítulo 1 – O que já sabemos! Nesse capítulo, apresentamos as ideias que 

norteiam a Educação Inclusiva, e as contribuições das Políticas Públicas e os 

diferentes conceitos que estão relacionados à Segregação, Integração e a Inclusão. 

Capítulo 2 – Nosso “Porto Seguro”. Apresentamos a fundamentação e a 

revisão bibliográfica que sustentam a nossa pesquisa, destacando a escola 

reflexiva, as perspectivas que envolvem a formação de professores, em específico 

a formação de professores de Matemática e a Educação Matemática Inclusiva. 

Capítulo 3 – Trilhando nosso caminho. Este capítulo foi destinado à 

apresentação da metodologia do Design Thinking na Educação de forma detalhada, 

o desenvolvimento e a realização das fases da Oficina de Educação Matemática 

Inclusiva – OEMI.  

Capítulo 4 – Nossas Descobertas. Reservamos esse capítulo para realizar 

as análises e as discussões dos dados coletados em nossa pesquisa, no qual 

procuramos verificar se nossos objetivos foram alcançados. 

Capítulo 5 – Refletindo. Finalizamos nossa pesquisa apresentando algumas 

reflexões acerca de todo o processo que vivenciamos, procurando trazer uma 

possível resposta para a pergunta norteadora desta pesquisa, bem como expomos 

os principais desafios e dificuldades encontradas ao longo dessa trajetória. 

Encerramos vislumbrando algumas perspectivas e desdobramentos deste estudo. 

Apresentamos, também, as referências pesquisadas, assim como os anexos 

e apêndices. 
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CAPÍTULO 1 
______________________________________________________ 

O QUE JÁ SABEMOS!  
 

Concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade: uma, 
que chamo de natural ou física, porque é estabelecida pela 
natureza, e que consiste na diferença das idades, da saúde, das 
forças do corpo e das qualidades do espírito, ou da alma; a outra, 
que se pode chamar de desigualdade moral ou política, por 
defender uma espécie de convenção, e que é estabelecida ou, pelo 
menos, autorizada pelo consentimento dos homens. Esta consiste 
nos diferentes privilégios de que alguns desfrutam em prejuízo dos 
outros, como o ser mais ricos, mais honrados, mais poderosos do 
que os outros, ou mesmo o de se fazer obedecer por eles 
(ROUSSEAU, 2017, p. 33). 

Ao nos depararmos com o processo de Inclusão, observamos que esse 

movimento social cresce e dá voz ao indivíduo que foi excluído do sistema 

educacional e da sua cidadania plena. Sendo assim, começamos o nosso primeiro 

capítulo apresentando a Educação Inclusiva na perspectiva das Políticas Públicas 

e finalizamos abordando os conceitos de Segregação, Integração e Inclusão. 

1.1 A Educação Inclusiva na perspectiva de algumas Políticas Públicas 

A Inclusão escolar é um dos maiores desafios do sistema de ensino e, para 

Mantoan (2006), não é a universalidade da espécie que define um sujeito, mas as 

suas particularidades, nas quais estão envoltos os gêneros, etnias, crenças, 

origens, permitindo que cada indivíduo tenha as suas características e as suas 

diferenças. Mesmo sendo um desafio, as práticas inclusivas estão sendo ampliadas 

no sistema educacional. Para Ainscow (2009), é necessário esclarecer que essas 

ações inclusivas são desenvolvidas para que possamos contemplar o avanço da 

política e da prática em conjunto, apoiando e acolhendo a diversidade entre os 

estudantes. 

Sendo a Educação um direito subjetivo do ser humano e os seus fundamentos, 

alicerces para uma sociedade reflexiva e justa, Vitello e Mithaug (1998 apud 

AINSCOW, 2009, p. 11) apontam que “[...] a Educação Inclusiva supõe que o 

objetivo da inclusão educacional seja eliminar a exclusão social, que é 

consequência de atitudes e respostas à diversidade de raça, classe social, etnia, 
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religião, gênero e habilidade”. No decorrer deste estudo, contemplaremos o 

desenvolvimento de algumas Políticas Públicas em prol da Educação Inclusiva, no 

Brasil e internacionalmente. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, conhecida como 

Constituição Cidadã, considerada um grande marco no país, reconhece legalmente 

os direitos de todos os cidadãos, priorizando as crianças e os adolescentes e, com 

isso, 

[...] O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão (BRASIL, 1988, p. 132). 

De acordo com o Artigo 206, inciso I, “[...] o ensino será ministrado com base 

nos seguintes princípios: l) igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola” (BRASIL, 1988, p. 123); e, conforme o Artigo 208, o dever do Estado com 

a Educação garante, no inciso V, “[...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, 

da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um” (BRASIL, 

1988, p. 123).  

Em consonância com a Constituição Federal, tivemos a Lei nº 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência1, 

sua integração social, da qual destacamos o Artigo 2º, o qual determina que cabe 

ao poder público e aos seus órgãos 

[...] assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno 
exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, 
à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à 
infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 
econômico (BRASIL, 1989, p. 01). 

Em 1990, tivemos uma grande conquista na legislação brasileira, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA. Sob a Lei nº 8.069/90, que regulamenta os 

direitos das crianças e dos adolescentes, traz em seu artigo 55 que “[...] os pais ou 

 
1 Atualmente, este termo está em desuso. 
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responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular 

de ensino” (BRASIL, 1990, p. 35). 

Na mesma década, a Unesco – Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura –, na cidade de Jomtien, na Tailândia, promoveu a 

“Conferência Mundial sobre a Educação para Todos”, a qual prevê uma escola 

inclusiva, que integre os estudantes que são excluídos, sem distinção, e relembra 

que a Educação é um direito subjetivo e fundamental de todos, sendo a Educação 

Básica um direito que deve ser 

1. Proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos. Para tanto, 
é necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, bem como 
tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades. 
2. Para que a educação básica se torne equitativa, é mister oferecer 
a todas as crianças, jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e 
manter um padrão mínimo de qualidade da aprendizagem.  
3. A prioridade mais urgente é melhorar a qualidade e garantir o 
acesso à educação para meninas e mulheres, e superar todos os 
obstáculos que impedem sua participação ativa no processo 
educativo. Os preconceitos e estereótipos de qualquer natureza 
devem ser eliminados da educação. 
4. Um compromisso efetivo para superar as disparidades 
educacionais deve ser assumido. Os grupos excluídos – os pobres; 
os meninos e meninas de rua ou trabalhadores; as populações das 
periferias urbanas e zonas rurais; os nômades e os trabalhadores 
migrantes; os povos indígenas; as minorias étnicas, raciais e 
linguísticas; os refugiados; os deslocados pela guerra; e os povos 
submetidos a um regime de ocupação – não devem sofrer qualquer 
tipo de discriminação no acesso às oportunidades educacionais.  
5. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas 
portadoras de deficiências requerem atenção especial. É preciso 
tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação 
aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte 
integrante do sistema educativo (UNESCO,1990, p. 06). 

No ano de 1994, quatro anos após a “Conferência Mundial sobre a Educação 

para Todos”, tivemos, na cidade de Salamanca, na Espanha, a “Conferência 

Mundial sobre as Necessidades Educativas Especiais” e participaram cerca de 

noventa e quatro representantes de governos, sendo o Brasil um desses países 

participantes. Foi resultado desse encontro a Declaração de Salamanca, que 

promoveu diversas contribuições na Educação mundial, propondo ações políticas, 

administrativas e financeiras a serem tomadas, idealizando a escola sem 

discriminações e inclusiva.  
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[...] Independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 
sociais, emocionais, linguísticas ou outras, crianças deficientes e 
bem-dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham, 
crianças de populações distantes ou nômades, crianças de minorias 
linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou 
zonas desfavorecidas ou marginalizadas (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, 1994, p. 17). 

A Declaração de Salamanca tem como princípio norteador o reconhecimento 

da Educação para Todos e defende que as escolas regulares, por meio das 

orientações inclusivas, possam constituir e combater as atitudes discriminatórias, 

construindo uma sociedade justa e consciente. 

Com relação às crianças com dificuldade na aprendizagem e com deficiência, 

Mittler (2008), a partir da Declaração de Salamanca, afirma que esse grupo foi 

ampliado, incluindo as seguintes particularidades: as crianças que vivem em 

condição de riscos, vulnerabilidade e nas ruas; vítimas de guerras, doenças e 

abusos; de comunidades longínquas e nômades; grupos sociais marginalizados e 

em desvantagens; pessoas com deficiências e altas habilidades.  

Para Mantoan (2006), a inclusão é um movimento provocado por grupos que 

foram excluídos das escolas e da sociedade. Sob esta perspectiva, os movimentos 

sociais exigem a igualdade e métodos equitativos em relação ao acesso e à 

permanência na escola, fazendo valer o direito à Educação para todos. 

Corroboramos esse pensamento, compreendendo que o sistema educacional 

necessita ser justo e equitativo, propiciando a todos as mesmas oportunidades. 

O movimento da Educação para Todos tem o intuito de alcançar o pleno 

desenvolvimento humano e o preparo para a cidadania. Nesse sentido, Fernandes 

e Healy (2017) afirmam que analisar o sistema educacional, por meio do viés social, 

permite-nos avaliar as possibilidades, prioridades estabelecidas e as estratégias 

que são traçadas para cada particularidade, estabelecendo um movimento de 

resistência e interrupção da organização social em dois grupos distintos: um com 

privilégios e outro sem. 

Com o objetivo de ampliar os direitos educacionais no Brasil, foi promulgada a 

Lei nº 9394/96 que estabelece as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), dispondo, em seu Artigo 2º, que  
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A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 
(BRASIL,1996, p. 01). 

Com relação à formação de professores, a Lei nº 9394/96 assegura em sua 

escrita, no Artigo 59, inciso III, que os alunos com deficiência terão “[...] professores 

com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses estudantes nas classes comuns” (BRASIL, 1996, p. 25). Nesse 

sentido, destacamos que o ato de ensinar não é apenas reproduzir o que se aprende 

na formação inicial ou continuada. A ressignificação do papel do professor em uma 

sala de aula requer uma nova atitude do profissional; o docente, por diversas vezes, 

espera, da formação inicial e/ou continuada, uma “receita mágica” ou um “manual”, 

garantindo a solução dos problemas que envolvem a inclusão, a indisciplina e as 

defasagens de aprendizagem.  

O final do século XX foi marcado por discussões e reflexões sobre as bases 

filosóficas, teóricas e metodológicas de uma nova perspectiva quanto à Educação 

Inclusiva. Finalizando a década de 1990, especificamente no final de 1999, foi 

promovida a Convenção da Guatemala com o intento de amenizar todas as formas 

de discriminação contra pessoas com deficiência, favorecendo a integração plena 

à sociedade e ressaltando a importância das modificações dos currículos do Ensino 

Superior na perspectiva da Educação Inclusiva. 

Essa convenção foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto de Lei n.º 3.956, 

somente em 08 de outubro de 2001, que promulgou a Convenção Interamericana 

para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência. Tal Convenção destaca que as pessoas com deficiência 

têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais 

pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência toda diferenciação 

ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de 

suas liberdades fundamentais (BRASIL, 2001a). 
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Com o intuito de traçar diretrizes e metas para a Educação no país, o Plano 

Nacional de Educação – PNE foi aprovado conforme a Lei nº 10.172/01, com 

duração dez anos, e destaca em seus pressupostos que  

[...] O grande avanço que a década da educação deveria produzir 
seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o 
atendimento à diversidade humana. Ao estabelecer objetivos e 
metas para que os sistemas de ensino favoreçam o atendimento 
aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, aponta um 
déficit referente à oferta de matrículas para estudantes com 
deficiência nas classes comuns do ensino regular, à formação 
docente, à acessibilidade física e ao atendimento educacional 
especializado (BRASIL, 2001b, p. 53). 

Mediante a Resolução CNE/CP nº 1/2002, tivemos as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, 

curso de licenciatura e de graduação plena, que se constituem nos princípios, 

fundamentos e procedimentos que precisam ser observados nas instituições e no 

currículo dos estabelecimentos de ensino, impactando nas etapas e modalidades 

da Educação Básica. Em seu 2º artigo, destaca que a formação de professores 

necessita de uma organização curricular e que cada instituição deverá, além do 

artigo 13 da Lei nº 9394/96 (que estabelece os deveres dos docentes), preparar as 

atividades no  

[...] I - ensino visando à aprendizagem do aluno; II - o acolhimento e 
o trato da diversidade; III - o exercício de atividades de 
enriquecimento cultural; IV - o aprimoramento em práticas 
investigativas; V - a elaboração e a execução de projetos de 
desenvolvimento dos conteúdos curriculares; VI - o uso de 
tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, 
estratégias e materiais de apoio inovadores (BRASIL, 2002, p. 02). 

A resolução mencionada acima enfatiza o processo de formação de 

professores no Ensino Superior, destacando os princípios norteadores do exercício 

profissional, considerado no Inciso II 

[...] A coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 
futuro professor, tendo em vista: a) a simetria invertida, onde o 
preparo do professor, por ocorrer em lugar similar àquele em que 
vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o 
que dele se espera; b) a aprendizagem como processo de 
construção de conhecimentos, habilidades e valores em interação 
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com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas 
em uso capacidades pessoais (BRASIL, 2002, p. 02). 

A formação inicial do professor e a sua organização curricular necessitam ser 

voltadas à diversidade, contemplando as especificidades dos estudantes que são 

público-alvo da Educação Inclusiva. Uma vez que a inclusão não é apenas uma 

meta que precisa ser alcançada, de igual modo, os indivíduos não podem ser 

excluídos no processo de aprendizagem.  

Ainda sobre leis que abordam a inclusão, a Lei nº 10.436/02 traz como objetivo 

incluir o aluno surdo e reconhecer a Língua Brasileira de Sinais – Libras como um 

meio de comunicação e expressão de pessoas surdas. Sendo assim, a disciplina 

de Libras passa a integrar a grade curricular nos cursos de licenciatura e, segundo 

a Portaria nº 2.678/02, o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa passa 

a ser recomendado em território nacional e em todas as modalidades de ensino.  

Na perspectiva da Educação Inclusiva, em 2003, o Ministério da Educação – 

MEC - cria o “Programa Educação Inclusiva: direito à Diversidade”, com o objetivo 

de transformar os sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos e apoiar 

o processo de formação dos gestores escolares e professores, garantindo o acesso 

de todos à escolarização. Esse programa promoveu algumas ações como: 

realização de seminário nacional de formação de coordenadores municipais e 

dirigentes estaduais; apoio técnico e financeiro; orientação e formação para 

gestores e educadores e disponibilização de referenciais pedagógicos para a 

formação regional de professores. 

Por essa ótica, o Ministério Público Federal divulgou, em 2004, o documento 

norteador “O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da 

Rede Regular” (BRASIL, 2004a, p. 04), que tem por objetivo ampliar os conceitos e 

as diretrizes para a inclusão, reafirmando os benefícios da escolarização no ensino 

regular dos estudantes com ou sem deficiência. Com esse documento, o Brasil 

impulsiona o processo de inclusão, regulamentando a Lei nº 10.048/00 e a Lei nº 

10.098/00 por meio do Decreto nº 5.296/04 (BRASIL, 2004b), que estabelece as leis 

e normas para a acessibilidade, garantindo o acesso universal aos espaços públicos 

das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Conforme prescrito no 
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Decreto nº 5296/04, o conceito de pessoas com deficiência está embasado nos 

pressupostos dos Direitos Humanos, reconhecendo que a pessoa com deficiência, 

tem seus direitos e liberdades, independentemente de suas limitações.  

Para Mantoan (2006), a escola comum é o ambiente que pode garantir o 

relacionamento entre os alunos com e sem deficiência, na mesma idade 

cronológica, banindo as ações discriminatórias, propiciando interação que pode 

contribuir para o desenvolvimento de todos os estudantes. Destaca, também, a 

necessidade de os estabelecimentos de ensino eliminarem as barreiras 

arquitetônicas, bem como adotarem as práticas de ensino adequadas às diferenças 

dos alunos em geral, contemplando as diversidades de todos, com ou sem 

deficiências, sem ações discriminatórias. 

Na perspectiva de uma sociedade inclusiva, a Unesco, em parceria com a 

secretaria dos Direitos Humanos e com o Ministério da Educação, lança, em 2006, 

o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH. Na condição de 

Política Pública, foi apresentado como um documento que norteia e fomenta as 

ações educativas, seja no âmbito da educação formal ou não formal, públicas ou 

privadas.  

Uma das ações do PNEDH é “[...] garantir e incentivar as diversas formas de 

acesso às ações de educação em Direitos Humanos a pessoas com deficiência, 

tornando disponíveis materiais em Braille e em Língua Brasileira de Sinais” 

(BRASIL, 2006, p. 40). Portanto, a educação formal tem por responsabilidade 

específica a formação de pessoas no decorrer de suas vidas. A construção de 

valores, saberes, práticas corroboram para um processo permanente, favorecendo 

a infância e a formação dos sujeitos. 

Após a apresentação do PNEDH, surge, em 2007, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, ressaltando a importância da inclusão das 

pessoas com deficiência, apresentando em um dos seus eixos a acessibilidade 

arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas de recursos e o 

processo de formação do professor na perspectiva inclusiva. Reafirma-se, nesse 

documento, a necessidade de superar as resistências que são existentes entre a 

Educação regular e Educação Especial. 
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[...] contrariando a concepção sistêmica da transversalidade da 
educação especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades de 
ensino, a educação não se estruturou na perspectiva da inclusão e 
do atendimento às necessidades educacionais especiais, limitando 
o cumprimento do princípio constitucional que prevê a igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola e a continuidade 
nos níveis mais elevados de ensino (BRASIL, 2007, p. 09).  

O Decreto nº 6.094/07 dispõe sobre a implementação do “Plano de 

Compromisso Todos pela Educação”, incluindo os estados e municípios, visando a 

melhoria da qualidade da Educação Básica, estabelecendo algumas diretrizes como 

a garantia do acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às 

necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a inclusão 

educacional nas escolas públicas. 

Em meados de 2008, é lançada a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva – PNEE-EI, que tem por objetivo garantir a 

inclusão escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientações para assegurar o 

acesso e a participação no ensino regular, transversalidade da inclusão da 

Educação Infantil até a Educação Superior, Atendimento Educacional Especializado 

– AEE, formação inicial e continuada dos professores para a inclusão, 

disponibilizando instrutores, tradutores/intérpretes de Libras, cuidadores e 

monitores de alunos com a necessidade de quaisquer tipos de apoios para higiene 

pessoal, alimentação e locomoção. 

Com essa política nacional, algumas nomenclaturas recebem novas 

especificações, passando a considerar a terminologia de  

[...] alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos de longo 
prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em 
interação com diversas barreiras podem ter restringida sua 
participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos 
com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que 
apresentam alterações qualitativas das interações sociais 
recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 
atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse 
grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e 
psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação 
demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes 
áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 
psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada 
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criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de 
tarefas em áreas de seu interesse. Dentre os transtornos funcionais 
específicos estão: dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, 
transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros (BRASIL, 2008, 
p. 15).  

Ressaltamos que, de acordo com esse documento, as definições do público-

alvo da Educação Inclusiva carecem de contextualização, não devendo ficar apenas 

na categorização e especificidades atribuídas às deficiências, transtornos, 

distúrbios e altas habilidades. Essa política nacional exige uma atuação precisa em 

relação à inclusão, deixando evidente que por meio dos ambientes heterogêneos 

pode-se promover uma Educação para Todos. 

Pelo Decreto nº 6949/09, promulga-se a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, na qual o 

Brasil é signatário e estabelece que os estados devem assegurar um sistema 

educacional que contemple a inclusão em todos os níveis de ensino, garantindo que 

[...] a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema 
educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças 
com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito 
e compulsório, sob alegação de deficiência; b) As pessoas com 
deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de 
qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais 
pessoas na comunidade em que vivem (BRASIL, 2009, p. 14).  

No decorrer das elaborações das políticas públicas, temos o novo Plano 

Nacional de Educação – PNE, que fora promulgado pela Lei nº 13.005/2014 e tem 

o intento de corporificar o acesso e a qualidade da Educação brasileira de forma 

equitativa e democrática. No entanto, as suas metas deverão ser implementadas no 

sistema educacional no período de 2014-2024. 

 Discorremos sobre a Meta 4 do PNE que aborda dois objetivos significativos 

para a Educação Inclusiva, sendo eles:  

I) respeito à universalização do acesso à educação básica e ao 
atendimento educacional especializado para a população de 4 a 17 
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
(TGD) e altas habilidades ou superdotação e II) o atendimento 
educacional a essa população ocorra por meio da educação 
inclusiva, ou seja, “preferencialmente na rede regular de ensino, 
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 
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recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2015a, p. 68). 

Mediante essa abordagem sobre as políticas públicas, no transcorrer deste 

estudo, revisitamos o PNE e a Meta 4, com os dados do ano de 2019. Dando 

continuidade, em 2015, temos promulgada a Lei nº 13.146, nomeada de Lei 

Brasileira de Inclusão e da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), destacando em seu artigo 27 que 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 
interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015b, p. 
09).  

No ínterim desses avanços, anualmente, o Censo Escolar MEC/Inep é 

realizado em todas as escolas de Educação Básica e possibilita o acompanhamento 

dos indicadores com relação ao acesso dos alunos com deficiência que estão 

matriculados na rede pública. Especificamente no mês de junho de 2020, foi 

divulgado o Anuário Brasileiro da Educação Básica com os dados do ano de 2019. 

Fazendo uma relação de dados, retomamos o PNE e a Meta 4, que é exclusiva em 

relação à inclusão de crianças e jovens de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 

do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Conforme os dados abaixo, 

fica evidente o crescente número de matrículas dos alunos com deficiência nas 

classes comuns no Ensino Regular. 

Analisando tais dados, constatamos que tivemos um aumento nos últimos dez 

anos de 703.774 alunos matriculados nas classes comuns na Educação Básica e, 

com relação às classes especiais e escolas especializadas, tivemos uma queda 

acentuada de 92.525 nas matrículas escolares, principalmente na Educação Infantil, 

com uma diferença de 38.898 alunos no período de 2009 a 2019. 
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Tabela 1.1 - Matrículas de alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas 
habilidades ou superdotação em classes comuns e classes especiais no período de 2009 

a 2019 

 

Fonte: MEC/Inep/DEED- Micro dados do Censo Escolar - Elaboração: Todos pela 
Educação (2020). 

 

Com relação ao percentual por etapas de ensino dos alunos com deficiência, 

transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, as classes 

comuns têm apresentado um crescimento acentuado, uma evolução de quase 27 

pontos percentuais nos últimos dez anos. Em contrapartida, o percentual de alunos 

em classes especiais ou escolas especializadas teve decréscimo. 

 
Gráfico 1.1 - Percentuais de Matrículas de alunos com deficiência, transtorno do espectro 
autista e altas habilidades ou superdotação, em classes comuns e classes especiais no 

período de 2009 a 2019 

Fonte: MEC/Inep/DEED- Micro dados do Censo Escolar - Elaboração: Todos pela 
Educação (2020) 

 

Ainda com base nos dados disponibilizados pelo Anuário Brasileiro da 

Educação Básica do ano de 2020, observamos que o sistema de ensino brasileiro 

possui um número crescente de estudantes matriculados na rede de ensino regular.  
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Em 30 de setembro de 2020, foi publicado o Decreto nº 10.502/20, instituído 

pelo atual governo, à “Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva 

e com Aprendizado ao Longo da Vida”, estabelecendo em seu 1º artigo  

[...] que a União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, implementará programas e ações com vistas à 
garantia dos direitos à educação e ao atendimento educacional 
especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 
2020, p. 01). 

A nova política nacional destaca, em seu artigo 3º, que um dos seus objetivos 

no sistema educacional será implementar a “[...] participação de equipe 

multidisciplinar no processo de decisão da família ou do educando quanto à 

alternativa educacional mais adequada” (BRASIL, 2020, p. 03). No transcorrer do 

Decreto nº 10.502/20, no capítulo IV, artigo 6º, é enfatizado que a família deve 

decidir sobre os serviços e os recursos educacionais na trajetória educacional do 

estudante, descartando a importância da autonomia pedagógica que o movimento 

da Educação Inclusiva conquistou nos últimos anos. 

Ressaltamos que, mediante os estudos realizados no transcorrer dessa 

pesquisa envolvendo alguns Tratados, Leis, Declarações, Convenções na 

perspectiva inclusiva, a implementação dessa nova política nacional idealiza o 

ensino para os alunos com deficiência em centros educacionais especializados, 

tolhendo as oportunidades de socializar com a diversidade de aprendizes, 

permitindo que a família possa decidir o futuro pedagógico dos alunos com 

deficiência, segregando os estudantes e retrocedendo as conquistas dos Direitos 

Humanos, o Movimento Educação para Todos e, especificamente, a Declaração de 

Salamanca. 

Segundo o site2 do Supremo Tribunal Federal – STF, em 01 de dezembro de 

2020, o ministro Dias Toffolli suspendeu a eficácia do Decreto nº 10.502/20. Essa 

decisão foi tomada por liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade3 (ADI) nº 

 
2 As informações do Decreto nº10502/20 constam no site do Supremo Tribunal Federal, fonte: 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=456419&ori=1 
3 Segundo o Wikipédia, a Ação Direta de Inconstitucionalidade – (ADI) é um instrumento usado 

no controle direto da constitucionalidade das leis e atos normativos, exercido perante o Supremo 
Tribunal Federal brasileiro. A ação direta de inconstitucionalidade é regulamentada pela Lei 

9.868/99.   
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6.590 e, em breve, será submetida à votação no plenário. Ainda assim, o ministro 

Toffolli enfatiza que o país assumiu um compromisso em 2009 na Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, regulamentado com o 

Decreto nº 6.949/09, comprometendo-se internacionalmente com a Educação 

Inclusiva, agregando e acolhendo os estudantes com deficiência no ensino regular, 

não promovendo ações que os segregam em grupos isolados no sistema 

educacional. 

No cenário da Educação Inclusiva, notamos que temos muitas evoluções e 

conquistas, embora os desgastes e os entraves causados pelo Decreto nº 

10.502/20 sejam evidentes. Esse tende a reprimir as matrículas dos alunos com 

deficiência no sistema de Ensino Regular, contrariando as ideias precursoras da 

Educação Inclusiva. Consideramos que a escola deve ser para todos, acolhendo e 

respeitando as diversidades, transformando esse ambiente educacional em um 

lugar que promova a inclusão, reflexão, equidade, propiciando um ambiente sócio-

histórico-cultural crítico e uma Educação para Todos.  

1.2.1 Segregação, Integração e Inclusão 

Os movimentos sociais estão interligados e a sociedade almeja a equidade, 

exigindo, assim, que a desigualdade e as ideias que segregam possam ser 

erradicadas do sistema de ensino. Para Ainscow (2009), vivenciamos na educação 

diferentes formas de incluir as crianças com deficiência e com dificuldades de 

aprendizagem. No entanto, o autor destaca que a reorganização de escolas comuns 

na comunidade seria uma forma eficaz de garantir o acesso de todos. 

Na visão de Mantoan (2006), se almejamos uma escola inclusiva, 

necessitamos que as ações escolares sejam redefinidas para uma educação 

voltada para a cidadania, livre de preconceitos e que valorize as diversidades. Mas, 

Morin (2001 apud MANTOAN, 2006, p.17) afirma que “[...] para reformar a 

instituição, temos de reformar as mentes, mas não há como reformar a as mentes 

sem uma prévia reforma das instituições”. 

Uma das adversidades na inovação da escola é a fragmentação das 

disciplinas; essa organização dificulta a articulação, impedindo uma visão pontual e 
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ampla. Com isso, a trajetória escolar e o modelo de ensino curricular necessitam 

ser repensados, pois “[...] esse modelo organizado em disciplinas isola, separa os 

conhecimentos, em vez de reconhecer as suas inter-relações” (MANTOAN, 2006, 

p. 16).  

Almejamos a construção de uma escola que acolha as diversidades, que 

acredite que a igualdade e a diferença são valores indissociáveis, transformando-

se em um ambiente inclusivo e reflexivo, promovendo uma Educação para Todos 

no Ensino Regular. Para Mantoan (2006, p. 15), “[...] a escola não pode continuar 

ignorando o que acontece ao seu redor. Não pode continuar anulando e 

marginalizando as diferenças – culturais, sociais, étnicas – nos processos pelos 

quais forma e instrui os alunos”. 

Em nosso estudo, fizemos uma breve abordagem sobre os conceitos que 

foram evidenciados no sistema educacional e social ao longo do tempo: 

Segregação, Integração e Inclusão. Para Fernandes e Healy (2017, p. 80), “[...] 

esses três conceitos estão intimamente ligados ao processo histórico que partiu da 

segregação, passou pela integração, até chegar ao que chamamos, hoje, de 

inclusão das minorias”, a qual idealizamos e promovemos. 

A Segregação, para Ainscow (2009), promove uma perpetuação da ideia de 

que os aprendizes com deficiência necessitam ser segregados por causa de sua 

deficiência ou dificuldade. Na perspectiva de Mittler (2008), a sociedade tem um 

grande desafio, qual seja: romper com a força da desigualdade, pois os aspectos 

sociais, culturais e políticos estão interligados com a exclusão. 

[...] O modelo de segregação está vinculado ao conceito de 
deficiência. Segundo esse princípio, o indivíduo é visto como aquele 
que necessita do assistencialismo, da caridade e da benevolência 
da sociedade, pois não é capaz de exercer seus deveres sociais de 
forma autônoma (FERNANDES; HEALY, 2017, p. 80). 

Com a democratização da escola e o acesso dos novos grupos sociais, 

Mantoan (2006) ressalta que o sistema de ensino necessita ampliar os novos 

conhecimentos, pois a exclusão escolar é evidenciada das piores formas, 

principalmente com relação aos alunos que não contemplam os padrões instituídos 

pelo sistema.  
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Sobre o conceito de Integração, Mantoan (2006) refere-se, especificamente, 

[...] à inserção de alunos com deficiência nas escolas comuns, mas 
seu emprego dá-se também para designar alunos agrupados em 
escolas especiais para pessoas com deficiência, ou mesmo em 
classes especiais, grupos de lazer ou residências para deficientes 
(MANTOAN, 2006, p. 18). 

A autora destaca como é organizada a estrutura educacional no processo de 

Integração, o qual concede aos estudantes transitar da classe regular ao ensino 

especial nos seguintes atendimentos: escolas especiais, as classes especiais em 

escolas comuns, ensino itinerante, salas de recursos, classes hospitalares, ensino 

domiciliar, entre outros. Mediante a essa inserção parcial, os serviços educacionais 

impulsionam a Segregação. 

Ainda de acordo com a autora, “[...] a escola não muda como um todo, mas os 

alunos têm de mudar para se adaptarem às suas mudanças” (MANTOAN, 2006, p. 

18). Fazendo uso dessas ideias, a Integração permanece com as suas barreiras 

existentes em uma sociedade que não se importa com transformação social. 

No princípio da integração, as pessoas com deficiência deixam a 
posição de incapazes, imposta pelo princípio da segregação, e 
assumem o papel de super-heróis, propondo-se a participar da 
sociedade de qualquer forma, convivendo com todas as barreiras 
existentes, sem contar com o processo de transformação social 
(FERNANDES; HEALY, 2017, p. 80). 

Na perspectiva inclusiva, suprime-se a relação entre Educação Especial e 

Ensino Regular, já que a escola passa a atender às diferenças sem discriminar ou 

trabalhar de forma isolada com alguns alunos. Mantoan (2006) enfatiza que a 

Inclusão indaga as políticas, a organização das escolas e, principalmente, o 

conceito de Integração, pois todos os alunos devem frequentar as salas de aula do 

Ensino Regular. 

Ao refletirmos sobre o termo Inclusão, entendemos que esse não se restringe 

ao ato de efetivar a matrícula no sistema de Ensino Regular, posto que isso seria 

considerado apenas uma Integração. A Inclusão implica uma mudança educacional, 

uma vez que “[...] não atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam 

dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na 

corrente educativa” (MANTOAN, 2006, p. 19). 
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Fernandes e Healy (2007) ressaltam, nas pesquisas desenvolvidas no grupo, 

“Rumo à Educação Matemática Inclusiva”, a necessidade de desenvolvimento dos 

aprendizes, que estes aprendam e conquistem a autonomia e possam ser ouvidos 

pela sociedade. A Inclusão implica uma reforma radical no sistema de ensino, 

modificando as estruturas, principalmente com relação ao 

[...] currículo, sistema de avaliação, pedagogia, formas de 
agrupamento dos alunos nas atividades de sala e aula. Ela é 
baseada em um sistema de valores que faz com que todos se 
sintam bem-vindos e celebra a diversidade que tem como base o 
gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem, o nível de 
aquisição educacional ou a deficiência (MITTLER, 2008, p. 34). 

Por fim, reconhecemos que a Educação Inclusiva no sistema de ensino é um 

desafio, tanto em relação aos seus aprendizes quanto aos seus docentes e, para 

uma parcela da sociedade, o movimento inclusivo é visto como uma expressão de 

luta para alcançar os direitos dos menos favorecidos e promover a justiça social.  

No próximo capítulo, abordaremos a nossa fundamentação teórica, o trajeto 

da escola reflexiva e do professor reflexivo, bem como apresentaremos nossa 

revisão bibliográfica. 
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CAPÍTULO 2 
______________________________________________________ 
NOSSO “PORTO SEGURO” 

 

O ato de refletir é libertador porque instrumentaliza o educador no 
que ele tem de mais vital: o seu pensar (FREIRE, 2019, p. 48). 

Neste capítulo, buscamos fundamentar a nossa pesquisa. Para isso, 

utilizamos como aporte teórico as ideias da escola reflexiva de Alarcão (2011). Com 

relação à perspectiva prática na formação de professores e a perspectiva da 

reflexão na prática para a reconstrução social, pautamo-nos nos estudos de 

Zeichner (1993 - 2008) e Pérez Gómez (1998). Já sobre a formação dos professores 

de Matemática, apoiamo-nos nos estudos de Ponte (1998) e, utilizamos as 

contribuições dos estudos de Fernandes e Healy, e por fim, os estudos do grupo de 

pesquisa, “Rumo à Educação Matemática Inclusiva” (2014 - 2018). Buscamos, 

também, em nossa revisão bibliográfica, trabalhos que pudessem de alguma forma 

nos trazer contribuições. 

2.1 A Escola Reflexiva 

A escola é uma instituição destinada a atender o ensino, seja ele público ou 

particular e, segundo os estudos de Alarcão (2011), trata-se de uma comunidade 

educativa, local de aprendizagem e formação, constituída por um grupo composto 

por alunos, professores, pais, apoio pedagógico e representantes do poder 

autárquico econômico e social. Do seu ponto de vista, a escola é percebida como 

um ambiente reflexivo. Dessa maneira, enfatiza a importância do compartilhamento 

das diferentes culturas para a construção de uma herança comum, com a 

participação dos atores sociais que desempenham nessa instituição seus diversos 

papéis ativos e diversificados. 

A missão de educar é o principal compromisso estabelecido entre a escola e 

a comunidade; inclusive, esta é compartilhada com a família, o Estado, e a 

sociedade. A autora ressalta que a sociedade pertence a um universo amplo e 

diversificado e a sala de aula é uma miniatura desse universo; assim, a escola se 

coloca como mediadora entre a sociedade e a sala de aula. A escola, então, 

estabelece uma interface entre a sociedade adulta e as crianças e os jovens que 

estão em uma fase de desenvolvimento em seu processo de aprendizagem. 
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Alarcão (2011, p. 88) destaca que “[...] a escola é uma comunidade social, e 

deve ser organizada para exercer a função de educar e instruir”. Analisando a 

essência do significado “escola”, pensamos sobre o conceito de escola reflexiva e 

como se dá o papel dos professores e dos alunos nessa interação com a sociedade. 

No transcorrer de sua carreira, na qual experimentou das alegrias e das 

frustações da profissão, percebeu que, para ser professora, não basta saber bem 

os conteúdos que precisam ser ensinados, mesmo que isso seja importante, e com 

isso dava-se 

[...] conta de que havia mensagens que não passavam; interrogava-
me sobre as condições de estudo dos meus alunos, as suas 
motivações para estudar ou a falta delas. Observava as suas 
reações sobre os fracassos que assombravam o seu percurso. 
Observava igualmente as reações dos meus colegas perante esses 
fracassos (ALARCÃO, 2011, p. 84). 

De acordo com essas observações de Alarcão (2011), entendemos que é 

necessário compreender os fenômenos que se entrelaçam na relação professor-

alunos e, com isso, analisar os entraves que refletem sobre ela, as formas de acesso 

e os modos com que os docentes lidam com a diversidade de seus aprendizes em 

sala de aula, cada um com seu tempo de aprendizagem e as suas especificidades.  

Revelando um ponto de vista analítico e reflexivo, a autora enfatiza a 

importância da observação. Com essa característica, debruça-se nos estudos dos 

processos de formação de professores, deparando-se com algumas perspectivas 

norteadoras   

[...] A perspectiva comportamentalista, representada no movimento 
do desenvolvimento de competências pedagógicas previamente 
definidas a partir da análise do ato de ensinar e do conceito de bom 
professor e aturadamente treinadas em sessões de simulação e de 
microensino, coexistia com a perspectiva humanista, de sinal 
contrário. [...] Segundo os humanistas, a formação de professores 
era um processo pessoal de “se tornar professor” e baseava-se no 
conhecimento do eu como propiciador da descoberta dos sentidos 
de ser professor (ALARCÃO, 2011, p. 86). 

Ao longo do tempo, a autora abraçou a perspectiva do professor reflexivo, 

embasando os seus estudos em Schön (1987) e Zeichner (1993) (os quais serão 

abordados mais profundamente ainda nesta seção) e, diante de tantas abordagens 

e observações distintas, constatou que o professor não poderia ser isolado na sua 
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escola, mas necessitava construir com os seus pares pedagógicos a 

profissionalidade docente. Dessa forma, a autora valoriza a dinâmica existente na 

construção dos saberes pelos professores e por seus pares. 

Alarcão (2011) conta que sua vida profissional foi se afastando da sala de aula 

ao desempenhar cargos fora da escola. Diante desse novo desafio, passou a ter 

um outro ponto de vista sobre o papel fundamental que a escola necessita ter como 

uma comunidade social que deve ser organizada, dinâmica e que promova em seu 

espaço um projeto próprio: 

Comecei a conceber a escola como organismo vivo, também ela em 
desenvolvimento e em aprendizagem, norteada por uma finalidade 
(educar) que se concretiza num grande plano de ação: o projeto 
educativo. [...] Mesmo que a ideia [da concepção do projeto] seja de 
um só, o projeto ou é do coletivo ou está fadado ao abandono e à 
falência (ALARCÃO, 2011 p. 86). 

Segundo a autora, é de suma importância o envolvimento das pessoas no 

ambiente escolar, principalmente na elaboração e desenvolvimento de projetos. No 

entanto, constata que quando alguns docentes não contribuem com esse processo, 

deparamo-nos com a renúncia de uma escola pensante. Sendo assim, a instituição 

“escola” pode ter dois aspectos, que provavelmente deixarão marcas em seus 

aprendizes, os de uma comunidade reflexiva ou de um edifício sem alma.  

Para Alarcão (2011, p. 87), a escola reflexiva necessita ter “[...] uma gestão 

realizada com pessoas e a bem das pessoas, trazendo assim para o centro da arena 

educativa não apenas o aluno, mas todo o elemento humano que constitui a escola”. 

Em suas escritas, a autora idealiza e descreve a escola reflexiva como uma “[...] 

organização que continuadamente se pensa a si própria, na sua missão social e na 

sua organização, e se confronta com o desenrolar da sua atividade num processo 

heurístico simultaneamente avaliativo e formativo” (ALARCÃO, 2011, p. 90).  

De acordo com essa definição, notamos que a instituição não está feita 

integralmente, mas constitui-se conforme se desenvolve, isto é, se encontra em 

constante construção, a qual se dá envolvendo a comunidade social. A escola 

reflexiva necessita ter uma construção social mediada pelos aprendizes, 

professores, gestores, familiares e a sociedade que nela vive e convive. 
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Alarcão (2011) entende que o papel da escola reflexiva se concentra, também, 

em esclarecer os conceitos de pensamento, reflexão, organização, missão, 

avaliação e, principalmente, formação. A autora constrói as concepções de 

professor reflexivo baseada nos estudos precursores de Schön (1987), pois defende 

que este profissional 

[...] Assenta-se em uma atuação inteligente e flexível, situada e 
reativa, produto de mistura integrada de ciência, técnica e arte, 
caracterizada por uma sensibilidade de artista aos índices, 
manifestos ou implícitos [...] É um saber-fazer sólido, teórico e 
prático, inteligente e criativo que permite ao profissional agir em 
contextos instáveis, indeterminados e complexos, caracterizados 
por zonas de indefinição que de cada situação fazem uma novidade 
a exigir uma reflexão e uma atenção dialogante com a própria 
realidade que lhe fala (ALARCÃO, 1996, p. 13 apud ALARCÃO, 
2011, p. 91). 

A escola reflexiva necessita reagir com criatividade, principalmente com as 

suas situações internas e em conjunto com o profissional reflexivo, cuja ação se 

dará de forma reativa, interativa e reflexiva no que concerne à organização dos 

fatos. A partir das considerações de Alarcão (2011), sintetizamos as suas análises 

presentes na Escola Reflexiva, conforme apresentado no Quadro 2.1. 

Quadro 2.1 – As ações da Escola Reflexiva 

Escola Reflexiva 

Ações da escola reflexiva Descrição 

Comunidade Social Necessita ser organizada para exercer a 
função de educar e instruir. 

Comunicação PXA Relação entre os indivíduos (Professor x 

aluno). 

Observação É uma análise que deve ser direcionada por 
um objetivo. 

Profissionalidade Docente É a valorização dos saberes dos professores e 
por seus pares. 

Construção Social É mediada pelos alunos, professores e 
gestores que vivem e convivem na escola. 

Criatividade É a interatividade que concerne à organização 

dos fatos. 

Fonte: Adaptado de Alarcão (2011) 

Por fim, a autora deixa explícita a necessidade e as missões que a escola 

possui, sobretudo quanto ao papel fundamental de educar dentro de um contexto 

sociocultural específico. Precisamos de uma escola que sabe onde está e para onde 

deve ir, trabalhando em equipe, com profissionais reflexivos e em uma comunidade 

pensante para que possamos atender à diversidade de seus aprendizes. 
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2.2 As perspectivas práticas na formação de professores 

Em primeiro lugar, ao falarmos sobre a função do professor e de seu processo 

formativo, precisamos considerar os modos distintos de conceber a prática 

educativa. Segundo Zeichner (1993), essas perspectivas ideológicas estiveram em 

conflito ao longo da história dos programas de formação de professores. Tais 

perspectivas de formação docente estão organizadas e conceitualizadas em quatro 

eixos: acadêmico, técnico, prático e de reconstrução social. Em nossa pesquisa, 

versamos sobre a perspectiva prática e de reconstrução social na formação de 

professores.  

O ensino é uma atividade complexa que se desenvolve em um ambiente único. 

Por ser explicitado a partir de cada contexto, seus resultados se dão dentro de 

inúmeras possibilidades, as quais são carregadas de conflitos de valores, 

requerendo, assim, tomadas de posição tanto éticas quanto políticas. Com isso, na 

perspectiva prática, 

[...] O professor/a deve ser visto como artesão, artista ou profissional 
clínico que tem de desenvolver sua sabedoria experiencial e sua 
criatividade para enfrentar as situações únicas, ambíguas, incertas 
e conflitantes que configuram a vida da aula (PÉREZ GÓMEZ, 1998, 
p. 363). 

A formação do docente, nessa perspectiva, está embasada na aprendizagem 

da, para e a partir da prática. Sendo assim, destacamos que a 

[...] orientação prática confia na aprendizagem por meio da 
experiência com docentes experimentados, como procedimento 
mais eficaz e fundamental na formação do professorado e na 
aquisição da sabedoria que requer a intervenção criativa e adaptada 
às circunstâncias singulares e mutantes da aula (PÉREZ GÓMEZ, 
1998, p. 363). 

Ao longo do século XX, esta orientação sofreu uma evolução representativa, 

enfatizando a importância da prática reflexiva. Para Pérez Gómez (1998), o 

pensamento pedagógico vai se modificando no decorrer da experiência docente, já 

os professores iniciantes chegam com um embasamento teórico muito bom por 

conta da formação acadêmica. 

A sabedoria profissional é transmitida de geração em geração por meio da 

prática e da experiência do professor, sendo assim, o conhecimento profissional é 
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considerado tácito4, se faz presente no bom desempenho do docente experiente. 

Para o aprendiz, esse conhecimento é adquirido ao longo do tempo no processo de 

indução e socialização. Zeichner (1990, p. 18 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 364) 

acredita que “[...] a relação mestre-aprendiz é considerada o veículo mais 

apropriado para transmitir ao novato o conhecimento ‘cultural’ que o bom 

professor/a possui. O futuro professor/a é considerado como recipiente passivo 

desse conhecimento”.  

Pérez Gómez (1998) destaca que, com o tempo, o ritmo social em que a escola 

está inserida exerce força no ambiente e a inércia dos comportamentos dos grupos 

de professores, alunos e da própria instituição faz com que as expectativas sociais 

e familiares diminuam os interesses, dando espaço às crenças sem debates e 

deliberações reflexivas. Diante das críticas em relação à racionalidade técnica na 

formação de professores, surge um novo cenário no qual o docente deve 

desempenhar em situações complexas, incertas e conflitantes, superando a relação 

mecânica entre o conhecimento científico-técnico e a prática da sala de aula. Dessa 

maneira, sobrevém o professor como profissional prático reflexivo.  

2.2.1 O profissional como prático reflexivo 

Quando pensamos na palavra reflexão, noções como pensamento ou uma 

apreciação detalhada sobre um assunto específico, sempre em relação a um tema, 

passam por nossa mente. Filosoficamente, é o cuidado que se tem em relação ao 

próprio processo de entendimento; mas, na Educação, a reflexão assume muitos 

significados, principalmente nos últimos 30 anos. Fazendo parte de um movimento 

internacional, a reflexão tem promovido muitos estudos, pesquisas e contribuições 

na formação de professores e no desenvolvimento de suas práticas. Ao analisarmos 

os estudos teóricos acerca do profissional prático reflexivo, escolhemos como nosso 

aporte as ideias de Zeichner (1993), que foi influenciado pelos autores Dewey 

(1933) e Schön (1987), pioneiros do pensamento reflexivo e da prática reflexiva, 

respectivamente. 

Para Zeichner (1993), o novo papel do docente na perspectiva prática tem 

concepções divergentes, mas que pretende superar a relação linear existente entre 

 
4 De acordo com o dicionário Aurélio, é um adjetivo implícito, que está subentendido e, por isso, 

não precisa ser dito; que não se pode traduzir por palavras. Não expresso de modo formal. 
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o conhecimento científico–técnico e a prática na sala de aula, abordando a 

relevância do desenvolvimento do conhecimento reflexivo, evitando um caráter 

reprodutor, acrítico e conservador da prática tradicional. Em seus estudos, fica 

evidente a ênfase dada por seu precursor, Dewey (1933), ao pensamento reflexivo. 

Tal concepção representou, para a educação, uma das primeiras contribuições a 

favor do ensino como atividade prática e com a intenção de formar professores com 

este tipo de pensamento.  

Dewey (1933 apud ZEICHNER, 1993) escreveu sobre dois tipos de ações 

humanas: o ato de rotina e a ação de refletir. O ato de rotina seria regido 

principalmente pela tradição, por impulso e/ou por autoridade. Inclusive, nas 

instituições de ensino, existem diversos tipos de realidades, definindo os problemas, 

as metas e os objetivos; no entanto, as demandas são vistas sem muitas rupturas 

e, com isso, as situações-problema são minimizadas.  

O segundo tipo de ação humana é o ato de refletir. Ao mencionar a reflexão, 

o autor enfatiza que esse ato implica uma consideração ativa, persistente e 

cuidadosa que diz respeito à prática. Para Dewey (1933 apud ZEICHNER, 1993), a 

reflexão não consiste em uma sequência de passos dados, um após o outro, ou a 

procedimentos específicos empacotados que devem ser utilizados pelos docentes; 

a reflexão é uma forma de se defrontar e resolver os problemas.  

Ainda assim, Dewey (1933 apud ZEICHNER, 1993) promoveu, por meio de 

seus estudos, a reflexão e a investigação; com atitudes ampliando a mentalidade, 

a responsabilidade e a honestidade, enfatizou a sua proposta pedagógica de 

aprender mediante a ação. O autor define três atitudes necessárias para a ação 

reflexiva, 

[...] sendo a primeira a abertura do espírito, refere-se ao desejo ativo 
de se ouvir mais do que uma única opinião, de se atender a 
possíveis alternativas de se admitir possibilidade de erro, mesmo 
naquilo em que se acredita com mais força. Os professores que têm 
um espírito aberto examinam constantemente as fundamentações 
lógicas que estão na base do que é considerado natural e correto, 
e não descansam enquanto não descobrem as causas dos conflitos. 
Os professores reflexivos perguntam-se constantemente por que 
estão a fazer o que fazem na sala de aula (DEWEY, 1933 apud 
ZEICHNER, 1993, pp. 18-19).  
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A segunda atitude, para a ação reflexiva, é a responsabilidade. O autor 

destaca que essa atitude deve ser refletida sobre as consequências no ensino, 

sendo elas esperadas ou inesperadas, não se restringindo apenas a saber se 

atingiram os objetivos e metas que foram estabelecidos no início de uma aula. 

Compreende isso partindo da ideia de que, mesmo diante de boas condições, os 

professores necessitam estar abertos; dessa forma, podem avaliar as suas práticas 

de ensino mediante as perguntas reflexivas (DEWEY, 1933 apud ZEICHNER, 

1993). 

A sinceridade é a terceira atitude para a ação reflexiva de Dewey (1933 apud 

ZEICHNER, 1993). Assim, a mobilização das duas atitudes anteriores – a abertura 

de espírito e a responsabilidade – devem ser as componentes centrais na vida do 

professor reflexivo, que tem de ser responsável pela sua própria aprendizagem. 

Devido às ações que necessitam ser tomadas de forma rápida no sistema de 

ensino, em muitos momentos, os professores não têm tempo para reflexão. De igual 

maneira, relembramos que Dewey (1933 apud ZEICHNER, 1993) destaca que o 

primordial de todo o processo é aprender fazendo, de modo que o conhecimento da 

realidade surge do experienciá-la. 

[...] Em primeiro lugar, quando Dewey e outros fizeram distinção 
entre ações reflexivas e de rotinas, não quiseram dizer que os 
professores devem estar sempre a refletir sobretudo. [...], porém, 
aquilo a que Dewey se referia era a um equilíbrio entre a reflexão e 
a rotina, entre o ato e pensamento (ZEICHNER, 1993, p. 20). 

Outro autor a falar sobre a perspectiva prática e que se tornou norteador dos 

estudos de Zeichner (1993) foi Schön (1987). Seguimos falando sobre a importância 

da prática reflexiva no ensino e entendemos que “[...] a reflexão é um processo que 

ocorre antes e depois da ação e, em certa medida, durante a ação, pois os práticos 

têm conversas reflexivas com as situações que estão a praticar, enquadrando e 

resolvendo os problemas” (ZEICHNER, 1993, p. 20). 

No que se refere ao professor reflexivo, Zeichner (1993) explora e aprofunda 

o seu ensino tanto na ação como sobre ela, sendo assim, esse docente se baseia 

no ponto de vista do saber, da teoria e da prática, divergindo da perspectiva da 

educação tradicional e racionalmente técnica. Para Zeichner (1993, p. 21), “[...] há 

uma separação entre teoria e prática que tem de ser ultrapassada, as teorias 
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existem exclusivamente nas universidades e a prática existe apenas nas escolas”. 

Dessa maneira, o professor precisa aplicar a teoria aprendida na sua formação 

inicial na prática desenvolvida na sala de aula. 

Os estudos de Schön (1987), segundo Pérez Gómez (1998), têm o intuito de 

esclarecer algumas características do conhecimento profissional do professor, 

assim como o processo de formação e as suas devidas mudanças propõem uma 

nova epistemologia da prática profissional que situe os problemas técnicos dentro 

da investigação reflexiva, com isso, o autor explora as particularidades do 

pensamento prático. Para Pérez Gómez (1998, p. 368), “[...] não se pode 

compreender a atividade eficaz do professor/a quando enfrenta os problemas 

singulares, complexos, incertos e conflitantes da aula, se não se entendem esses 

processos de reflexão na ação”. O conhecimento prático é estudado a fundo por 

Schön (1987 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998) como um processo de reflexão na ação 

ou, até mesmo, como um diálogo reflexivo por meio da situação-problema concreta. 

A reflexão não é um processo psicológico individual que pode ser estudado a 

partir de esquemas formais, independente do conceito abordado e das interações. 

Para Schön (1987 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998), a reflexão implica uma imersão 

nos valores, faz correspondência com os aspectos afetivos, sociais e políticos, tem 

por necessidade a análise para elaborar as suas propostas envolvendo a ação. 

Com o intuito de compreender a complexidade do profissional prático, Pérez 

Gómez (1998) distingue os conceitos que envolvem o pensamento prático na 

perspectiva de Schön (1987), sendo eles: “[...] Conhecimento prático, Reflexão na 

ação e Reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação” (PÉREZ GÓMEZ, 1998, 

p. 368).  

O conhecimento na ação pode ser chamado de conhecimento técnico ou 

solução de problemas, “[...] é o componente inteligente que orienta toda a atividade 

humana, manifesta-se no saber fazer” (SCHÖN, 1987 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998, 

p. 370). Em toda ação inteligente, existe um conhecimento, ainda que esse seja 

fruto de uma experiência rotineira ou semiautomática. 

No que diz respeito ao segundo conceito que envolve o pensamento prático, 

reflexão na ação, Schön (1987 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 370) define como 
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sendo “[...] uma deliberação prática [...] É um processo vivo de intercâmbios, ações 

e reações, dirigidas intelectualmente, [...] com suas dificuldades e limitações, é um 

processo de extraordinária riqueza na formação do profissional prático”. Nesse 

momento, o professor pode confrontar o empirismo e as crenças implícitas que se 

condensam na realidade problemática. É um contraste com a realidade, são ações 

que precisam ser corrigidas, modeladas e depuradas no processo.  

[...] Quando o profissional se apresenta flexível e aberto, no cenário 
complexo de interações da prática, a reflexão na ação é o melhor 
instrumento para o ensino com sentido. Não apenas se aprendem e 
se constroem novas teorias, esquemas e conceitos, mas também o 
que é mais importante se aprende no próprio processo didático de 
aprendizagem em ‘diálogo aberto com situação prática’ (SCHÖN, 
1987 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 370). 

A reflexão-sobre-a-ação e sobre-a-reflexão-na-ação reflexão, para Schön 

(1987 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998), nesse processo, é possível fazer uma análise 

sobre as ações a posteriori, sendo viável a reflexão sobre as ações retrospectivas. 

O autor destaca que  

[...] a reflexão sobre a ação é um componente essencial do processo 
de aprendizagem permanente que constitui a formação profissional. 
Em tal processo se abrem para consideração e questionamento 
individual ou coletivo não apenas as características da situação 
problemática sobre a qual atua o profissional prático, mas também 
os procedimentos utilizados na fase de diagnóstico e definição do 
problema, a definição de metas, a escolha de meios e a própria 
intervenção que aquelas decisões desenvolvem [...] os esquemas 
de pensamento, as teorias implícitas, as crenças e as formas de 
representar a realidade que o profissional utiliza nas situações 
problemáticas, incertas e conflitantes (SCHÖN, 1987 apud PÉREZ 
GÓMEZ, 1998, p. 371). 

Os três processos que compõem o pensamento prático do profissional 

deparam–se com as situações da prática docente. Schön (1987 apud PÉREZ 

GÓMEZ, 1998) salienta em seus estudos que o conhecimento, ao incluir e gerar 

uma nova forma pessoal de compreender a prática, propicia transformações que 

afetam os pensamentos e as ações do professor reflexivo. 

A partir dos estudos realizados por Zeichner (1993) sobre o professor como 

prático reflexivo, apresentamos, no Quadro 2.2, uma síntese com os aspectos 

reflexivos e as suas devidas descrições. 
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Quadro 2.2 – Aspectos reflexivos do professor como prático reflexivo 

Professor 

como Prático 
Reflexivo 

Aspectos 
Reflexivos 

Descrição 

Pensamento 
Pedagógico 

É a prática e a experiência do professor. 

O ato de rotina É uma ação regida pela tradição, por impulso e/ou por 

autoridade. 

O ato de refletir É uma forma de se defrontar e resolver os problemas, 

rompendo com os procedimentos empacotados. 

Abertura de espírito Refere-se ao desejo ativo de se ouvir mais do que 
uma única opinião, de se atender a possíveis 

alternativas de se admitir possibilidade de erro, 
mesmo naquilo em que se acredita com mais força. 

Responsabilidade Está relacionado com a atitude e a consequência do 
ensino, elas podem ser esperadas ou inesperadas, 

não se restringindo apenas a saber se atingiram os 
objetivos e metas que foram estabelecidos no início 
de uma aula. 

Sinceridade É a articulação entre a abertura de espírito e a 

responsabilidade. 

Gestão de Tempo É necessário para pensar e agir. 

Equilíbrio Estabilizar a Rotina e a Reflexão e, também, o 

Pensamento e a ação. 

Pensamento 
Prático 

Como um processo de reflexão na ação ou como um 
diálogo reflexivo por meio da situação-problema 

concreta. 

Conhecimento 

prático 

Manifesta-se no saber fazer. 

Reflexão na ação É uma deliberação prática, um processo vivo de 
ações e reações, inclusive ações que podem ser 
corrigidas. 

Reflexão sobre a 

ação e sobre a 
reflexão na ação 

Pode ser individual ou coletivo, deve promover ações 

reflexivas prospectivas e retrospectivas. 

Fonte: Adaptado de Zeichner (1993) e Pérez Gómez (1998) 

Zeichner (1993) destacou em seus estudos a importância do pensamento 

reflexivo, o qual Dewey (1933) foi o percussor, e abordou o pensamento prático do 

profissional segundo os postulados de Schön (1987), sendo possível compreender 

a prática e as transformações propiciadas por meio da reflexão. 

 

2.3 Perspectiva da reflexão na prática para a reconstrução social 

Na perspectiva de uma reflexão para a reconstrução da prática, o professor 

tem um papel fundamental e é considerado um profissional autônomo que necessita 

refletir criticamente sobre a sua prática promovida no cotidiano e, com isso, 

compreender as situações que perpassam os processos de ensino e de 

aprendizagem. 
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[...] A tradição radical na formação do professor/a apoia somente 
aqueles que pretendem desenvolver ao mesmo tempo o 
pensamento reflexivo e a ação de reconstrução (pedagogia crítica) 
que, por definição, implica a problematização tanto da própria tarefa 
de ensinar, quanto do contexto em que se realiza (ZEICHNER, 
1990, p. 19 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 373). 

De acordo com Zeichner (1993), existe a necessidade de esse profissional se 

manifestar abertamente com relação ao trabalho e ao desenvolvimento de uma 

escola com aulas que promovam ética, justiça e emancipação social, ressaltando a 

abordagem no processo formativo para professores com a mesma perspectiva. 

O sistema de ensino é crucial no processo de idealização e realização de uma 

sociedade justa,  

[...] Para isso, a escola deve se propor como objetivo prioritário o 
cultivo, em estudantes e docentes, da capacidade de pensar 
criticamente sobre a ordem social. [...] O professor/a é considerado 
como um intelectual transformador, com o claro compromisso 
político de provocar a formação da consciência dos cidadãos na 
análise crítica da ordem social da comunidade em que vivem 
(PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 374). 

O objetivo da formação de professores é, para Zeichner (1990 apud PÉREZ 

GÓMEZ, 1998, p. 374), dar ênfase a um compromisso moral, que só se consegue 

após prepará-los para que “[...] tenham perspectivas críticas sobre as relações entre 

a escola e as desigualdades sociais [...] para contribuir para a correção de tais 

desigualdades mediante as atividades cotidianas na aula e na escola”. 

Segundo Zeichner (1990 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998), o movimento de ensino 

reflexivo, nos processos de ensino e de aprendizagem, é tendencioso em centrar a 

reflexão em sua própria prática ou nas práticas de seus alunos, desprezando assim 

as condições presentes no coletivo e que fundamentam as situações sociais com 

as quais se deparam no sistema de ensino, bem como a influência dessas 

condições na sala de aula.  

Na reconstrução social, o ensino e a formação de professores pretendem 

desenvolver explicitamente a consciência social dos cidadãos com o objetivo de 

construir uma sociedade igualitária e justa. Zeichner (1990 apud PÉREZ GÓMEZ, 

1998, p. 374) entende que esse processo se dá por meio da emancipação individual 

e coletiva e destaca que a reflexão no ensino é um aspecto e está “[...] relacionado 
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de muito perto com uma grande parte do trabalho do movimento”. Porém, 

acrescenta que há certa insistência em uma reflexão individual por parte dos 

professores, devendo “[...] pensar sozinhos sobre o seu trabalho” (ZEICHNER, 1990 

apud PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 374). Para o autor, esse discurso de reflexão de 

forma individualizada não faz sentido enquanto prática social, pois é em grupos que 

os professores podem se apoiar e sustentar o crescimento uns dos outros. 

Desde 1970, Zeichner tem estudado a temática do professor enquanto prático 

reflexivo e o faz articulando suas ideias com as várias tradições, distinguindo assim 

a sua abordagem da de outros autores. Encontramos um exemplo disso em três 

características teóricas. 

A primeira característica que fundamenta a ideia de prática reflexiva “[...] é que 

a atenção do professor está tanto virada para dentro, para a sua própria prática, 

como para fora, para as condições sociais nas quais se situa essa prática” 

(ZEICHNER, 1993, p. 25). E, com isso, as reflexões dos professores “[...] visam, em 

parte, a eliminação das condições sociais que distorcem a autocompreensão dos 

professores e minam a realização do seu trabalho” (ZEICHNER, 1993, p. 25). 

A segunda característica que envolve a prática reflexiva, do ponto de vista de 

Zeichner (1993, p. 26), “[...] é a sua tendência democrática e emancipatória e a 

importância dada às decisões do professor quanto a questões que levam a 

situações de desigualdade e injustiça social dentro da sala de aula”. A reflexão do 

professor não pode afastá-lo das situações que permeiam o mundo, a escola, a sala 

de aula, à docência, e necessitam estar relacionadas com as questões sociais e 

inclusivas para que possam promover pensamentos críticos e reflexivos no sistema 

de ensino. 

O autor ressalta que, nos cursos de formação inicial para professores, os 

pensamentos envolvendo a justiça social, o ensino para a diversidade e a inclusão 

(entre outras propostas que idealizam uma reconstrução social) não são abordados, 

e o docente segue apenas reproduzindo teoremas, conceitos e concepções sem 

refletir acerca das necessidades que envolvem a sociedade. Elenca, também, a 

importância do pensar sobre “[...] as consequências sociais e políticas do seu 

trabalho” (ZEICHNER, 1993, p. 26) e o quanto esta ação já promove uma mudança 

de direção da prática docente.   



51 
 

 

 Na terceira e última característica abordada por Zeichner (1993, p. 26) está 

[...] a prática do ensino reflexivo [como] compromisso com a reflexão 
enquanto prática social. Existe aqui a tentativa de construir 
comunidades de aprendizagem, nas quais os professores apoiam e 
sustentam o crescimento uns dos outros. Quanto a mim, este 
compromisso tem um valor estratégico importante para a criação de 
condições visando à mudança institucional e social. Não basta 
atribuir-se individualmente poder aos professores, que precisam de 
ver a sua situação ligada a dos seus colegas. 

Zeichner (1993) tenta empregar, em seu processo formativo com os 

professores, os três princípios que articulam os conceitos do ser docente como 

prático reflexivo, e afirma que, no futuro bem próximo, os professores evidenciarão 

cada vez mais as mudanças envolvendo a educação e, principalmente, o ato de 

promover uma educação para a diversidade. A seguir, temos o Quadro 2.3 com a 

apresentação dos aspectos reflexivos na reconstrução da prática na perspectiva do 

autor. 

Quadro 2.3 – Os aspectos reflexivos na reconstrução da prática 

Reflexão na 

Reconstrução 
da prática 

Aspectos Reflexivos Descrição 

  

Reflexão para a 
reconstrução da prática 

É refletir criticamente sobre a sua prática 
promovida no cotidiano. 

Consciência social É construir uma sociedade igualitária e justa. 

Emancipação É a libertação, a independência do professor. 

Atenção voltada para 
dentro e fora 

É a atenção voltada para a sua prática e para as 
condições sociais. 

Democrática e 

Emancipatória 

Pensamento Crítico com relação ao ensino, à 

desigualdade e à injustiça social. 

Reflexão enquanto prática 

social 

É a tentativa de construir comunidades de 

aprendizagem, nas quais os professores apoiam e 
sustentam o crescimento uns dos outros. 

Fonte: Adaptado de Zeichner (1993) 

O autor afirma que pouco se fala de reflexão enquanto prática social e destaca 

que, para o desenvolvimento profissional dos professores, a reflexão necessita ser 

promovida de forma coletiva, pois a ideia de individualidade limita o crescimento do 

docente e esse isolamento impacta diversos aspectos, que são negativos para a 

sua formação. No entanto, 

[...] Se queremos um verdadeiro desenvolvimento dos professores, 
e não a fraude que frequentemente passa por desenvolvimento dos 
professores, temos de rejeitar esta abordagem individualista e de 
ajudar os professores a influenciarem coletivamente as condições 
do seu trabalho (ZEICHNER, 1993, p. 23). 
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O autor, enfatiza que ao utilizarmos a reflexão para o desenvolvimento dos 

professores, torna-se desconectado das questões amplas que envolvem a 

educação, pois, muitos estudiosos compreendem a reflexão como o fim dos 

processos formativos. Segundo Zeichner (2008, p. 540) “[...] a “reflexão” é 

inevitavelmente um ato político que ou contribui ou atrapalha a construção de uma 

sociedade mais humana, justa e decente”. 

Em seus estudos, destaca que todos os professores refletem de alguma forma. 

Para Zeichner (2008, p. 545) é relevante considerar o que queremos “[...]os 

professores reflitam e como. Diferentes arcabouços conceituais têm sido 

desenvolvidos, ao longo dos anos, em vários países, para descrever modos 

distintos em definir o foco e a qualidade da reflexão”. 

Enfim, para o autor, além do conhecimento de conteúdo o professor necessita 

ter o conhecimento pedagógico, para relacionar a sua reflexão com a luta por justiça 

social, promovendo em seu meio a reconstrução da prática, rejeitando o modelo 

que transmite o ensino ou que propicia a memorização, a educação necessita de 

professores que tomem decisões contribuam nas situações problemas que são 

evidenciadas por sua comunidade, para uma construção justa e reflexiva da 

sociedade. 

2.4 A formação do professor de Matemática 

Na Educação Matemática, Ponte (1998) destaca que alguns impasses estarão 

sempre presentes, pois, desde o princípio, os professores tentam encontrar as 

soluções adequadas e, com isso, se deparam com alguns entraves e frustrações. 

No entanto, é importante enfatizar que a Educação Matemática “[...] não se trata de 

um mero receituário pronto a aplicar a cada caso concreto” (ABRANTES; PONTE, 

1982, p. 280). 

A Educação Matemática é uma atividade que simultaneamente deve 

relacionar a teoria e a prática, pois é 

[...] Teórica na medida em que tem de estar a par do 
desenvolvimento e dos novos resultados de diversas outras áreas, 
reformulando os dados relevantes e dos novos resultados de 
diversas outras áreas, reformulando os dados relevantes que lhe 
chegam em função dos seus próprios problemas. Prática, e 
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essencialmente prática, porque está profundamente relacionada 
com a situação social e o sistema escolar onde se insere, donde 
retira os seus problemas, estabelece as suas prioridades, onde tem 
a sua base de trabalho e donde lhe surgem na maioria das vezes 
as indicações de como avançar (ABRANTES; PONTE, 1982, p. 
280). 

Especificamente na Educação Matemática, Ponte (1998) afirma que falar em 

formação de professores é um desafio sobre o qual precisamos considerar muitos 

aspectos. Em primeiro lugar, ressalta que a formação 

[...] é um mundo onde se inclui a formação inicial, contínua e 
especializada, onde é preciso considerar os modelos, teorias, e 
investigação empírica sobre a formação, analisar a legislação e a 
regulamentação e, o que não é de menor importância, estudar as 
práticas reais dos atores e das instituições no terreno e as suas 
experiências inovadoras (PONTE, 1998, p. 27). 

O autor destaca que a formação de professores “[...] é um campo de luta 

ideológica e política. Não há grupo com interesses na educação que não tenha as 

suas posições a defender, e fá-lo com todo o à-vontade e, às vezes, com grande 

agressividade” (PONTE, 1998, p. 27). Dessa maneira, esse processo formativo em 

que o professor está inserido sofre dentro de uma luta longínqua com desgastes 

profissionais e emocionais. 

A formação de professores, para Ponte (1998, p. 27), é “[...] um daqueles 

domínios em que todos se sentem à vontade para emitir opiniões, de onde resulta 

a estranha impressão que nunca se avança”. Mesmo com todos os entraves que 

são evidentes no processo formativo no mundo afora, precisamos envolver a 

reflexão e a investigação, em torno da prática do professor para que possamos 

ultrapassar do senso comum. 

Fazendo uma breve abordagem histórica em relação à formação de 

professores de Matemática, Ponte (1998) destaca que, na década de 1980, em 

parceria com Abrantes (1982), elaborou uma comunicação falando sobre a carência 

de professores de Matemática profissionalizados; inclusive, sobre a preparação 

científica, envolvendo ainda a prática pedagógica e, principalmente, a prática 

proporcionada por diversas instituições e sistemas de formação. A abordagem de 

seus estudos versa sobre a relevância da formação contínua, que permite ser 

dividida em duas ações formativas extremamente diferentes: 1) ações que 

promovem, na prática do docente, uma “reciclagem”; 2) a necessidade crucial que 
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o docente tem em refletir sobre a sua experiência, estudar e, sobretudo, aprofundar 

o estudo nos temas nos quais se sinta motivado. 

E analisando alguns estudos envolvendo a formação de professores de 

Matemática, Ponte (1998) constatou que, por trás de todo o estudo complexo 

envolvendo a ideia de capacitar o professor para atuar em sua atividade profissional, 

há um enveredamento para a ideia de desenvolvimento profissional. Na visão de 

Ponte (1998, p. 28), “[...] é um processo que envolve múltiplas etapas e que, em 

última análise, está sempre incompleto”. 

Para Ponte (1998), a formação está associada intrinsecamente ao ato de 

frequentar cursos e com um movimento de fora para dentro, sendo incumbência do 

docente a assimilação entre conhecimentos e informações que são transmitidas por 

meio do curso proposto. A formação oferece materiais de estudo para a fragilidade 

do docente e necessita ser compreendida de modo compartimentado, seja por 

assuntos ou até por disciplinas, e, geralmente, fica centralizada na teoria sem 

conseguir relacioná-la à prática. 

A formação pode ser proposta de modo mais amplo do que é geralmente, até 

mesmo sendo insubordinada à ideia de transmissão de um conjunto de 

conhecimentos propostos. Nesse sentido, Ponte (1998, p. 28) ressalta que “[...] O 

professor que se quer desenvolver plenamente tem toda a vantagem em tirar partido 

das oportunidades de formação que correspondam às suas necessidades e 

objetivos”.  

Destacamos que o ambiente escolar advém de muitos desafios renovados, 

envolvendo o avanço tecnológico, a resistência, o progresso científico, as 

mudanças sociais e, nesse contexto diversificado, Ponte (1998) destaca que o 

professor necessita sempre aprender. Aborda também, em seu estudo, que na 

prática educativa, o professor necessita ser capaz de agir em diversos momentos, 

tomar decisões em situações de grande pressão. Contudo, o autor ressalta que 

[...] a chave da competência profissional é a capacidade de 
equacionar e resolver — em tempo oportuno — problemas da 
prática profissional. Isso exige não só competências teóricas e 
competências práticas, mas também competências na relação 
teoria-prática. Para a nossa discussão, podemos organizar as ideias 
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em torno de três polos: a formação científico-cultural, a identidade 
profissional e o conhecimento profissional (PONTE, 1998, p. 30). 

 Com relação à formação científico-cultural, Ponte (1998) destaca que, para 

ampliar os seus conhecimentos, o docente necessita estabelecer boa relação com 

a Matemática e, infelizmente, isso não acontece entre muitos professores. Seguindo 

as ideias de forma linear, o docente necessita 

[...] saber integrar a Matemática no conjunto dos saberes e conhecer 
o seu papel na sociedade contemporânea (no que tem de positivo e 
no que tem de problemático). Além disso, deve ser uma pessoa com 
um horizonte cultural alargado, que relaciona a sua disciplina com 
outras áreas do saber e que domina as linguagens próprias da sua 
época, como as novas tecnologias (PONTE, 1998, p. 31).  

Se não houver uma conexão aprofundada entre as diversas áreas da 

Matemática, a formação de professores seguirá fragilizada. De acordo com Ponte 

(1998), ao longo da formação, é necessário percorrer as experiências Matemáticas 

– incluindo a resolução de problemas –, realizar o trabalho investigativo e, 

principalmente, relacionar a disciplina com as situações do cotidiano.  

A identidade profissional sofre com as divisões dos segmentos, sendo eles: 

Ensino Superior, Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio) ou 

Educação Infantil. Ainda assim, Ponte (1998) coloca que essa divisão promove uma 

autoimagem negativa, dificultando a composição de um grupo homogêneo e unido, 

o que torna nebulosa a formação identitária do docente, bem como a maneira como 

ele adentra a profissão.   

Nesse cenário de formação de professores, Ponte (1998) enfatiza que, na 

identidade profissional, se faz necessário um conjunto de situações para que esta 

se crie e a massificação da profissão é um aspecto que enfraquece a sua 

construção. Outro aspecto que dificulta a constituição dessa identidade docente é a 

fragilidade da cultura profissional, reforçada por uma desilusão com a profissão e 

com a falta de investimento. 

O autor ressalta que um dos elos mais delicados do processo formativo de 

professores se dá no período inicial da carreira docente.  

Terminado o seu curso, obtido o seu certificado, o jovem professor 
vê-se de repente com 5 (cinco) turmas, completamente entregue a 
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si próprio, e muitas vezes sente-se olhado com certa desconfiança 
pelos colegas mais experientes (PONTE, 1998, p. 32). 

Inclusive, ressalta a importância da socialização entre professores experientes 

e jovens, sendo uma situação que poderá deixar marcas na carreira recém-

começada; por isso, o sistema de ensino deveria aproveitar a energia e criatividade 

dos professores que estão iniciando sua jornada. No entanto, esse mesmo sistema, 

sem perceber, retrai essa identidade que está em construção, não favorecendo tal 

interação, criando relações sem calor humano e sem parceria. 

E dando continuidade aos polos estudados por Ponte (1998), que fez uso dos 

estudos de Schön (1983), o autor destaca que o conhecimento profissional tem sido 

objeto de muitas reflexões e estudos, tendo como aspecto relevante a sua base 

experiencial 

[...] É um misto de saber e saber fazer que recebe contributos de 
múltiplas origens. Apoia-se na própria experiência acumulada da 
profissão, com as suas tradições, normas e mitos, bem como o 
saber que se vai elaborando na interface entre a profissão e outras 
comunidades com quem interage mais diretamente (PONTE, 1998, 
p. 31).  

Como abordamos, na perspectiva de prática reflexiva, o conhecimento tem um 

forte carácter implícito. No entanto, o fato de apresentar características implícitas e 

ligadas à ação não significa que este não tem importância ou que deve ser abordado 

de forma arbitrária e incisiva.  

[...] um dos autores que mais eloquentemente tem escrito acerca da 
natureza do conhecimento profissional sublinha a sua dimensão 
artística e indica que ele é, em última instância, irredutível aos 
padrões da racionalidade técnica (SCHÖN, 1983 apud PONTE, 
1998, p. 31).  

No conhecimento profissional, Ponte (1998) expõe seu interesse pelo uso de 

narrativas em Matemática sobre situações que envolvam os processos de ensino e 

de aprendizagem. Tais narrativas são relatos de experiências que são vivenciadas 

e evidenciam a fragilidade e as dificuldades vividas pelos estudantes, assim como 

procuram resolver as situações em que foram envolvidos com a Matemática. Ponte 

et al. (1998, p. 32) afirma que “[...] as narrativas são uma forma natural de organizar 

o nosso conhecimento experiencial e, por isso, são de grande interesse no estudo 

do conhecimento do professor”.  
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No conhecimento profissional, a prática reflexiva tem papel fundamental, 

principalmente envolvendo e utilizando a ideia das narrativas. Para Ponte et al. 

(1998, p. 20), “[...] O método narrativo, como método de investigação educacional, 

tem vindo a ganhar uma proeminência cada vez maior”. Essa proposta pode 

promover o ensino da Matemática de forma fascinante e com novas práticas, mas 

muitos docentes podem desvalorizar esse tipo de conhecimento, pela ausência dos 

cálculos e procedimentos que estão familiarizados. 

As narrativas integram as nossas experiências e, em seus estudos atuais, 

Ponte et al. (1998) enfatizam que organizamos a 

[...] nossa experiência e a nossa memória de acontecimentos 
humanos na forma de histórias, que são assim fenômenos naturais 
do nosso pensamento. Vivemos através de histórias, ou seja, 
pensamos, percebemos, imaginamos e fazemos escolhas morais 
de acordo com estruturas narrativas. [...] Vivemos através de 
histórias, ou seja, pensamos, percebemos, imaginamos e fazemos 
escolhas morais de acordo com estruturas narrativas (PONTE et al., 
1998, p. 21). 

Ainda assim, os autores destacam que nas narrativas o conhecimento 

humano é embasado de ferramentas culturais, pensamentos, percepções, e as 

práticas desenvolvidas pelos professores são elementos de suas construções 

culturais, é um reflexo da sociedade em que estão inseridos.  

Uma ideia-chave para os autores “[...] é a de que a produção de narrativas é 

uma forma de promover uma relação de colaboração entre investigadores e 

professores” (PONTE et al., 1998, p. 23). Assim, podemos, por meio das narrativas, 

estabelecer relações de colaboração entre os professores e os estudantes; mas, 

para isso, necessitamos de tempo, interação, espaço, envolvendo sentimentos de 

afeto, empatia e interligações. 

No transcorrer dos estudos de Ponte et. al. (1998) a escrita das narrativas é o 

princípio para a interpretação, podendo ser compartilhada como diários de bordos, 

entrevistas não estruturadas, histórias contadas, cartas escritas pelos alunos ou 

pelos professores, entre outras situações, sendo possível o investigador 

acrescentar a sua reflexão e observação. 
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Nos processos de ensino e de aprendizagem, a elaboração das narrativas 

torna-se muito importante. Para Ponte et. al (1998, p. 25), esse “[...] processo é 

bastante problemático, tendo-nos obrigado a refletir e a tomar decisões em relação 

a diversos aspectos”. Inclusive, afirma que o uso das narrativas precisa ser mais 

utilizado nas formações de professores e nos aspectos evidenciados em sala de 

aula.  

A formação de professores de Matemática idealiza objetivos ambiciosos, 

pretendendo, com pequenas ações, propiciar um vasto leque de conhecimentos e 

competências aos professores, para que possam modificar as suas perspectivas 

em relação aos objetivos de ensino, o currículo e até em relação ao seu papel como 

profissional. Se existe a necessidade de promover uma formação, que essa possa 

corresponder aos fatos enfrentados pelos professores, e que seja interessante. A 

seguir, sintetizamos as ideias norteadoras dos estudos sobre formação de 

professores de Matemática na perspectiva de Ponte (1998), no Quadro 2.4. 

Quadro 2.4 – A formação de professores de Matemática na perspectiva de Ponte 

Aspectos  Descrição 

Reflexão Práticas que promovem ultrapassar do senso comum. 

Investigação Encontrar estratégias para a abordagem do ensino. 

Dentro para Fora Ideias de trocas de experiências, leituras, reflexões, cabendo 
ao docente tomar decisões em relação aos projetos que 

pretende desenvolver. 

Potencialidades Como um todo que envolve o conhecimento. 

Boas Marcas Um ensino da Matemática adaptado às necessidades e 

interesses de cada aluno. 

Conexão aprofundada Relacionar a disciplina com as situações do cotidiano. 

Formação científico-cultural É saber integrar a Matemática no conjunto dos saberes e 
conhecer o seu papel na sociedade contemporânea. 

Socialização e Interações Troca de experiências entre professores novos e antigos. 

Fonte: Adaptado de Ponte (1998) 

Por fim, o uso das narrativas para desenvolver o conhecimento do profissional 

é um importante elemento coletivo e, de acordo com as situações específicas, 

também se configura como um elemento individual, mas deve favorecer o trabalho 

colaborativo entre professores com oportunidades de interações, apoio, 

compartilhamento das experiências e recepção de informações para que sejam 

confrontadas e refletidas. 
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2.5 Educação Matemática Inclusiva 

Na Educação Matemática Inclusiva, esboçamos e compartilhamos ideias que 

possam promover o pensar e o ensinar Matemática de forma equitativa. 

Compreendemos que a inclusão na Matemática se realiza na amplitude de uma 

disciplina que seja ofertada a todos os aprendizes e que não seja restrita a alguns 

por conta de sua capacidade cognitiva, limitações física e/ou sensorial. 

As pesquisas elaboradas na Educação Matemática na perspectiva Inclusiva 

têm o propósito de oferecer contribuições para que professores e estudantes em 

conjunto possam desfrutar de um ambiente escolar inclusivo. Entendemos que 

todos podem ser especiais e que todas as limitações (sejam elas físicas, 

intelectuais, linguísticas e/ou emocionais) podem ser consideradas para a 

promoção dos estudos com todos os docentes. 

Na Educação Matemática Inclusiva, de acordo com os estudos de Santos 

(2016, p. 21), precisamos “[...] de um momento de reflexão para que tenhamos 

certeza do compromisso da inclusão de pessoas com deficiência, tanto nos 

ambientes educacionais quanto no mercado laboral, frente ao simples cumprimento 

de uma obrigação legal”. 

Em continuidade, encontramos nos estudos de Healy, Nardi e Fernandes 

(2015, p. 03) “[...] que as pesquisas nacionais e internacionais indicam que, no 

contexto geral, os professores demonstram inseguranças para enfrentar o desafio 

da inclusão”. As sensações, tanto de insegurança como de incapacidade em relação 

aos desafios propostos pela Inclusão, são resquícios de uma cultura de Segregação 

que, por sua vez, pode conduzir os docentes a comportamentos resistentes sobre 

as mudanças que se fazem imprescindíveis na cultura inclusiva. As autoras afirmam 

que essas mudanças, no panorama da educação, envolvem principalmente os 

investimentos na formação de professores, sejam eles na fase inicial ou continuada. 

Reafirmam, em seus estudos, que um passo importante no envolvimento de 

professores em tais atividades é deixar de ver a diferença como déficit ou perda 

(HEALY; POWELL, 2013 apud HEALY; NARDI; FERNANDES, 2015), pois 

acreditam na capacidade e no envolvimento de todos os alunos no ensino da 

Matemática. Segundo as investigações de Batista (2017, p. 46), 
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[...], a Matemática se torna inclusiva quando o fazer matemático 
deixa de ser visto como uma capacidade inerente a um grupo 
restrito de pessoas e passa a fazer sentido para muitos que não 
acreditavam ser capazes de pensar e agir sobre ela. 

Muitas crenças são estabelecidas em relação ao aprendizado da Matemática 

e, em muitos momentos, os docentes traçam o perfil do estudante que, em sua 

perspectiva, pode ser considerado perfeito para compreender este ensino. 

Necessitamos que esse quadro acerca da formação do professor seja alterado, pois 

a Educação Inclusiva não é algo novo na história da Educação em nosso país e a 

formação de professores precisa romper com as diversas barreiras para que a sala 

de aula seja um ambiente inclusivo para todos os aprendizes, independentemente 

de suas limitações. Healy e Powell (2013, p. 88 apud RAMOS, 2018, p. 57) apontam 

que  

[...] deve haver uma (re)significação do conceito de aprendizagem, 
ou seja, no lugar do professor entendê-la ‘como um processo de 
aquisição individual de conhecimentos’, ele deve aceitá-la ‘como a 
apropriação de formas de participação em práticas sociais dos 
alunos’.  

Contudo, a formação de professores necessita estar relacionada com o ato de 

refletir, interagindo com a prática que é exercida no contexto de aprendizagem, 

precisamos elaborar intervenções que promovam qualidade de vida e autonomia 

aos aprendizes.  

Para Roncato (2016, p. 26), devemos inserir nas aulas de Matemática,  

[...] situações de vida real, com idas ao mercado, para a 
compreensão do aprendiz da manutenção e administração de 
recursos financeiros envolvendo as operações matemáticas da 
adição, multiplicação e subtração. Mediante essa aprendizagem 
matemática [...] acreditamos que esta ação seja facilitadora do 
contato com esses conhecimentos iniciais da pessoa com múltipla 
deficiência (RONCATO, 2016, p. 26). 

Na perspectiva da Educação Matemática Inclusiva, as interações dos 

professores e dos aprendizes com o ambiente promovem a Inclusão. As pesquisas 

de Batista (2017) destacam que a interação dos aprendizes e dos professores com 

os instrumentos matemáticos permitem a representação e produção de 

conhecimentos.  
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Corroborando esse estudo, Fernandes e Healy (2015) abordam a Matemática 

Escolar Inclusiva por meio de cenários multimodais, que utilizam alguns recursos, 

materiais e a tecnologia. Esses cenários de aprendizagem são desenvolvidos e 

planejados empregando múltiplas formas de representações dos objetos 

matemáticos, promovendo interação, estímulos e ressaltando a importância dos 

canais sensoriais.  

Os cenários de aprendizagem, como dito acima, promovem as representações 

multimodais na Matemática e oferecem uma proposta diferenciada de acordo com 

as especificidades dos aprendizes. Ademais, são planejados e organizados para 

contemplar o conteúdo programático proposto pela escola e pelos professores; 

entretanto, para as autoras, 

[...] a principal preocupação era favorecer a emergência de uma 
cultura, na qual os atores (professores e alunos) sintam-se 
preparados para um fazer escolar satisfatório e prazeroso para 
quem ensina e para quem aprende. Acreditamos que, desse modo, 
é possível atender todos os alunos por meio de práticas 
pedagógicas que os tornem sujeitos ativos e capazes de usar não 
só seus olhos e ouvidos, mas todo o potencial do seu corpo 
perceptivo no momento de aprender Matemática (FERNANDES; 
HEALY, 2015, p. 11). 

Ramos (2018) ressalta em sua pesquisa que, em relação à formação dos 

professores, se faz necessário o conhecimento de como a Matemática se manifesta 

ou é praticada em diferentes culturas ou contextos, pois os docentes podem 

idealizar e ter algumas conclusões equivocadas. A principal delas é a de que o aluno 

que acessa o conhecimento matemático por diferentes maneiras não compreende 

o ensino da Matemática, o que pode, em algumas situações, criar um ambiente 

segregador, uma vez que o docente se pauta por uma ‘metodologia’ baseada em 

desempenho ‘certo e errado’.  

O nosso intuito com essa abordagem é ampliar as discussões no campo da 

Educação Matemática na perspectiva Inclusiva, e destacamos que esses autores 

enfatizam a ideia de que o ensino da Matemática deve ser para contemplar todos 

os aprendizes. 
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Quadro 2.5 – Educação Matemática Inclusiva 

Aspectos  Descrição 

Contribuições É o compartilhamento de ideias que possam ser desfrutadas 

no ambiente escolar inclusivo. 

Insegurança É a sensação de incapacidade em relação aos desafios 
propostos pela Inclusão. 

Comportamentos resistentes  São os resquícios de uma cultura de Segregação que 
conduz alguns docentes. 

Acreditar na Capacidade Valorizar o envolvimento dos alunos no ensino da 

Matemática. 

Formação de Professores Necessidade de estar conectada na formação inicial e 

continuada com a reflexão e a empatia. 

Fazer matemático É a Matemática que faz sentido para muitos que não 
acreditavam ser capazes de pensar e agir sobre ela.  

Preocupações É um aspecto evidenciado pelos docentes sobre trabalhar 
com alunos com deficiência. 

Rompimento de barreiras Ultrapassar os pensamentos para que a sala de aula seja um 

ambiente inclusivo para todos. 

Interações  Relações entre professores e alunos para promover um 

ambiente inclusivo. 

Cenários multimodais São cenários de aprendizagem desenvolvidos e planejados 
empregando múltiplas formas de representações dos objetos 
matemáticos, promovendo interação, estímulos e 

ressaltando a importância dos canais sensoriais.  

Desempenho Desmistificar a ideia de aprendizagem relacionada ao certo e 
errado.  

Fonte: Elaborado pela autora 

Temos o objetivo de expandir e estimular as discussões sobre a importância 

de desenvolver cenários inclusivos tanto para professores como para os alunos, por 

meio de relações com os objetos matemáticos no processo de aprender e ensinar, 

ressaltando e valorizando os diferentes modos de pensar e aprender a Matemática 

na perspectiva Inclusiva. 

2.6 Revisão Bibliográfica 

Abordamos, em nossa revisão bibliográfica, estudos sobre a Formação de 

Professores de Matemática, a Educação Matemática Inclusiva e o Design Thinking 

aplicado à Educação, sendo o nosso objetivo realizar um levantamento sobre as 

temáticas supracitadas e analisar essas produções nacionais. Consultamos o 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior. 

A nossa busca foi direcionada para trabalhos que evidenciassem o encontro 

com a temática de nosso interesse, mediante a utilização das três palavras-chave, 

formando a seguinte categoria de busca “Design Thinking na Educação AND 
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Formação de Professores de Matemática AND Educação Matemática Inclu5*”. 

Destacamos que não tivemos êxito com relação aos estudos sobre Formação de 

Professores de Matemática, Educação Matemática Inclusiva e Design Thinking na 

Educação de forma simultânea. 

Entretanto, descrevemos essa relação no Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES e obtivemos uma quantidade de 7343 trabalhos que possuíam pelo menos 

um dos nossos descritores. Realizamos um refinamento, delimitamos o intervalo no 

período de 2015 a 2019 para a seleção dos trabalhos, assim o número caiu de 7343 

para 3056, entre Dissertações e Teses. Porém, o número de estudos a serem 

analisados era muito grande, então, foi necessário refinarmos os resultados no filtro 

de Grande Área do Conhecimento, selecionando Ciências Humanas e Ciências 

Exatas e da Terra, reduzindo o número de dissertações e teses para 818.  

Procedemos o nosso estudo com a aplicação de alguns critérios, tanto de 

exclusão como de inclusão. Mediante a utilização dos descritores “Design Thinking 

na Educação AND Formação de Professores de Matemática AND Educação 

Matemática Inclu*” e a partir da aplicação do filtro da Grande Área do 

Conhecimento, analisamos os 818 trabalhos encontrados e separamos os estudos 

que contemplavam dois dos nossos descritores. 

Em seguida, aplicamos os critérios de exclusão, tendo sido descartadas 

pesquisas sobre a formação de professores para os Anos Iniciais, grupos 

colaborativos, Modelagem Matemática, prática de professores em programas de 

Pós-graduação, tecnologia digital e assistidas, Educação a distância, Ensino 

Superior, pensamento computacional, gestão escolar, ensino de Matemática em 

classes hospitalares, coordenação pedagógica, história de vida de alunos com 

deficiência visual e suas mães,  ensino de ciências, softwares educativos, AEE e 

outros que não relacionavam os termos buscados. 

Aplicamos alguns critérios de inclusão, a saber: I) estudos realizados na área 

de Educação Matemática; II) na perspectiva do Design Thinking aplicado à 

Educação; III) envolvendo formação de professores; IV) professores que ensinam 

Matemática em salas inclusivas. Dos trabalhos envolvendo os descritores “Design 

 
5 Utilizamos, na plataforma Capes, a palavra Inclu* para ampliar os resultados de pesquisas 

envolvendo a Inclusão e a Educação Inclusiva. 
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Thinking na Educação AND Formação de Professores de Matemática AND 

Educação Matemática Inclu*”, após aplicação dos critérios de exclusão e inclusão, 

resultaram 14 trabalhos que foram analisados e que estão apresentados no Quadro 

2.6. 

Quadro 2.6 – Dados bibliográficos 
Título Autor Tipo Ano Instituição 

Design Thinking na elaboração de um 
produto educacional: roteiro de 

aprendizagem – estruturação e orientações 

Farias, M. 

S. F. 
Dissertação 2019 IFAM 

Formação continuada de professores que 
ensinam Matemática para o trabalho com 
alunos surdos  

Klôh, L. 
M. 

Dissertação 2019 UFJF 

Educação Matemática no caminho da 

inclusão: percepção docente na prática com 
alunos surdos 

Lisboa, 

M. N. A 
Dissertação 2019 UEPB 

Formação de professores de Matemática e o 
ensino de Matemática para estudantes 

surdos: reflexões acerca da educação 
inclusiva 

Silva, R. 

R 
Dissertação 2019 UFPE 

Prática Pedagógica de professores que 
ensinam Matemática para alunos surdos  

Bueno, 
R.R. 

Dissertação 2019 UFMT 

Contribuições do Design Thinking para a 

formação dos docentes: planejamento de 
atividade de ensino e aprendizagem 

Britto, R. 

M. G. M. 
Tese 2018 UFRPE 

Formando professores de Matemática: 
cenários para reflexão sobre Educação 

Matemática Inclusiva 

Ramos, L. 

C. S. 
Tese 2018 UNIAN 

Saberes docentes e educação Matemática 
inclusiva: investigando o potencial de um 
curso de extensão voltado para o ensino de 

Matemática para surdos 

Costa, V. 
C 

Dissertação 2017 UFOP 

Saberes docentes e ensino de Matemática 
para alunos com deficiência visual: 

contribuições de um curso de extensão 

Martins, 
M. A. 

Dissertação 2017 UFOP 

CompartilhAção de Inclusão: o potencial 

didático dos aplicativos de acessibilidade 
para a educação inclusiva 

Ribeiro, L. 
B. 

Dissertação 2017 PUC-SP 

A formação continuada de professores: o 
Design Thinking como perspectiva inovadora 

e colaborativa na Educação Básica 

Spagnolo, 

C. 
Tese 2017 PUC-RS 

Experiências Matemáticas Multimodais na 
formação inicial de pedagogos em um 

contexto inclusivo 

Batista, E. 
S. C. 

Tese 2017 UNIAN 

A utilização do multiplano no ensino da 

Matemática na Educação Básica: uma 
proposta para a Educação Inclusiva  

Silva, 
R.S. 

Mestrado 2016 UFTO 

Ensino de Matemática em Libras: reflexões 
sobre minha experiência numa escola 

especializada 

Araújo, 

E.G. 
Tese 2015 UNIAN 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A nossa revisão de literatura contou com 14 estudos, entre dissertações e 

teses, pesquisadas e elaboradas entre os anos de 2015 e 2019. Destacamos que 

com os descritores Formação de Professor de Matemática e Design Thinking na 
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Educação não obtivemos êxito, sendo assim, selecionamos para nossa análise dois 

trabalhos que estão pautados na intersecção dos temas: Design Thinking na 

Educação e a Formação de professores, e obtivemos os autores Spanolo (2017) e 

Britto (2018). 

Os trabalhos desses autores versam sobre as contribuições do Design 

Thinking na Educação como metodologias criativas na formação continuada de 

professores, favorecendo consideravelmente as reflexões e as ações acerca da 

empatia, da criatividade, da colaboração e de práticas inovadoras no contexto da 

Educação Básica. Destaca-se, em ambos os estudos, a importância de promover 

espaços reflexivos para os professores e potencialização da criatividade para que 

possam ser os designers de suas atividades. Salientam que o docente terá 

inúmeros desafios em sua carreira, atuando como um designer da aprendizagem.  

Em suma, os autores Spanolo (2017) e Britto (2018) expõem, na Educação 

Básica do mundo, a metodologia do Design Thinking como assunto que tem sido 

primordial, tendo como princípio a colaboração no planejamento das soluções para 

os desafios educacionais, despertando a necessidade de uma metodologia que 

aborde o conhecimento contextualizado, e que a aprendizagem tenha sentido, 

sendo necessário que o professor seja reflexivo sobre as suas ações, que tenha 

criatividade sobre as ações pedagógicas, e que esse processo promova afetividade 

no ensino. 

No transcorrer de nossa busca, com os descritores Design Thinking na 

Educação e Educação Matemática Inclusiva, não encontramos nenhuma pesquisa 

específica, assim, selecionamos dois estudos que versam sobre os descritores 

Design Thinking na Educação e Educação Inclusiva. As autoras Ribeiro (2017) e 

Farias (2019) fizeram uso da metodologia do Design Thinking como estratégia para 

alcançar seus objetivos, elaborando materiais para lecionar e discutir com os 

professores e alunos que são público-alvo da Educação Inclusiva.  

Ribeiro (2017) apresentou em sua pesquisa uma proposta para alunos cegos, 

propôs a redação e edição de conteúdo, assim como o planejamento, divulgação e 

implementação de atividades educacionais inclusivas tendo como suporte didático 

os aplicativos de acessibilidade. Nesse sentido, a autora buscou “[...] auxiliar e [...] 

adaptar a esta temática um serviço de design enquanto gestor de informações e de 
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conhecimentos sobre usos e experiências de inclusão por meio de ferramentas 

tecnológicas [...]” e, para isso, contou com “[...] os aplicativos de acessibilidade 

como recurso e como suporte para propostas e sugestões pedagógicas para aulas 

mais inclusivas” (RIBEIRO, 2017, p. 14). 

A pesquisadora realizou um mapeamento de aplicativos que, segundo ela, 

podem ser utilizados para contribuir com o ensino e a aprendizagem de pessoas 

com deficiência. Esses aplicativos foram apresentados ao grupo de professores e 

formadores por meio de uma revista digital, denominada “CompartilhAção de 

Inclusão”. 

Compartilhando da mesma metodologia do Design Thinking, Farias (2019) 

objetivou “[...] desenvolver uma estrutura para roteiros de aprendizagem e 

orientações para sua aplicação por professores” (FARIAS, 2019, p. 10). A autora 

elaborou um produto educacional utilizando a metodologia do Design Thinking e 

apresentou uma estrutura de roteiro de aprendizagem e orientações para a 

utilização e aplicação por parte dos professores em seu contexto de ensino para os 

alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

O estudo de Farias (2019) apresentou como produto um site no qual há um 

template de um roteiro de aprendizagem e material com orientações de utilização 

para download, assim como alguns vídeos complementares que servem de suporte 

ao professor. Foram realizados dois ciclos de aplicação, respeitando cada uma das 

três fases do Design Thinking (imersão, ideação e prototipação), para que se 

chegasse ao desenvolvimento dos produtos supracitados. 

Ribeiro (2017) e Farias (2019), em seus estudos, constataram que os 

profissionais da Educação apresentaram uma boa aceitação e, ainda assim, 

surgiram algumas ideias sobre o compartilhamento das propostas por meio das 

redes sociais e sobre a elaboração de atividades utilizando a metodologia do Design 

Thinking, ampliando o alcance e a efetividade com outros professores.  

Além disso, o fato de ofertar o produto educacional por meio das mídias pode 

melhorar o acesso tanto dos docentes quanto dos aprendizes, possibilitando aulas 

que contemple a todos. Com relação aos estudos envolvendo a metodologia do 
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Design Thinking na Educação e a Educação Inclusiva, constatamos a escassez de 

pesquisas relacionando essas duas temáticas.  

Com relação aos estudos envolvendo a Educação Matemática Inclusiva e a 

Formação de Professores, temos dez estudos entre dissertações e teses, os quais 

têm como objetivo demostrar a perspectiva da formação de professores sob a ótica 

da Educação Matemática Inclusiva, contribuindo para uma formação profissional 

mais ampla e reflexiva. Analisamos os estudos dos autores: Araújo (2015), Silva 

(2016), Batista (2017), Costa (2017), Martins (2017), Ramos (2018), Bueno (2019), 

Klôh (2019), Lisboa (2019) e Silva (2019). 

Destacamos que, dos dez estudos envolvendo a Educação Matemática 

Inclusiva e a Formação de Professores, temos seis trabalhos – Araújo (2015), Costa 

(2017), Bueno (2019), Lisboa (2019), Klôh (2019) e Silva (2019) – que discutem o 

ensino para alunos surdos e as práticas Matemáticas desenvolvidas em sala de 

aula, juntamente com formação dos professores. 

De acordo com Araújo (2015), Costa (2017), Bueno (2019), Lisboa (2019), 

Klôh (2019) e Silva (2019), a Educação Inclusiva, a prática pedagógica e os cursos 

de formação de professores, mesmo diante dos avanços nas Políticas Públicas, 

estão muito distantes dos avanços que são idealizados. Destacam que a política de 

Inclusão está relacionada com o ato de conviver, integrar, incluir, na qual nos 

deparamos com muitos desafios a serem vencidos quando ensinamos aos alunos 

com deficiência. Enfatizam que existe uma lacuna entre o que nos diz a literatura 

sobre Inclusão e as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas do país.  

Em suas pesquisas, esses autores exploram as práticas elaboradas em sala 

de aula para alunos surdos e destacam, em unanimidade, que a formação inicial 

dos professores de Matemática precisa de mais conhecimentos e mudanças 

curriculares quanto ao contexto da Inclusão e aos conhecimentos relacionados à 

surdez. Com relação à formação continuada dos professores, é necessário um 

processo de aperfeiçoamento quanto ao contexto da Inclusão do aluno com 

deficiência em sala de aula.  

Nos estudos de Araújo (2015), foi evidenciado uma experiência realizada em 

uma escola especializada, com o nome de IPAESE (Instituto Pedagógico de Apoio 
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à Educação do Surdo de Sergipe), que só possui alunos surdos, em Aracaju – SE. 

A proposta foi ensinar a Matemática em Libras como primeira língua para uma turma 

de 8º ano. O autor destaca que vivenciou momentos de angústia devido às 

limitações do saber docente e, principalmente, pelas lacunas de sua formação; 

entretanto, salienta o seu crescimento pessoal e profissional em busca de soluções 

utilizando a metodologia e a investigação de sua prática. 

Costa (2017) teve a intenção de “[...] analisar as contribuições promovidas por 

um curso de extensão que mobilizou os saberes docentes relacionando com a 

inclusão de alunos surdos nas salas de ensino regulares no componente de 

Matemática” (COSTA, 2017, p.21). Sobre os resultados da pesquisa, declara o 

envolvimento de todos os participantes, com maior ou menor intensidade. Em 

relação às atividades que foram propostas e realizadas ao longo do curso, 

constataram-se que todos se sensibilizaram em relação à Inclusão, ampliando sua 

percepção acerca de como um aluno surdo aprende, bem como das possibilidades 

de ensinar Matemática Inclusiva para classes envolvendo estes aprendizes.  

A proposta dos trabalhos de Bueno (2019), Lisboa (2019), Klôh (2019) e Silva 

(2019) foi analisar e investigar a prática pedagógica de professores que ensinam 

Matemática para alunos surdos. Em todos os estudos, ficou constatado uma 

preocupação dos participantes com a falta de interação entre alunos surdos e 

ouvintes e, consequentemente, a diferença no tempo de aprendizagem e 

principalmente a fragilidade na formação dos professores. 

Bueno (2019) investigou as práticas pedagógicas dos professores que 

ensinam Matemática para alunos surdos do Ensino Médio de uma Escola da Rede 

Estadual de Cuiabá-MT. O pesquisador aponta a necessidade de repensar as 

políticas que subsidiam a formação de professores, considerando a especificidade 

linguística e cultural do aluno surdo. Fundamentou a sua pesquisa com as ideias de 

Sacristán e Pérez Gómez (2009), entre outros autores, em que discutem a prática 

pedagógica como uma prática que necessita articular-se com o conhecimento, por 

meio da reflexão crítica promovendo a transformação social. 

Para Lisboa (2019), o professor de Matemática precisa ter sensibilidade, 

romper com as suas próprias barreiras, ultrapassar a sua zona de conforto, e 

construir “[...] estratégias não padronizadas que possam ser utilizadas, e isso vale 
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não só para os alunos com deficiência, mas para todos os alunos” (LISBOA, 2019, 

p. 16). 

Klôh (2019) salienta, em sua pesquisa, que os professores precisam inovar 

em sala de aula com diferentes estratégias e materiais manipuláveis, envolvendo 

os jogos e a tecnologia, com o objetivo de atingir os alunos surdos. Acrescenta que 

os intérpretes de Libras enfrentam um grande desafio, principalmente nas aulas de 

Matemática. De acordo com Silva (2019), os professores em formação não se 

sentem seguros para ensinar Matemática para as pessoas surdas, apesar dos 

conhecimentos matemáticos adquiridos em sua formação inicial e mesmo tendo 

cursado a disciplina de Libras com professores fluentes na língua. 

Ainda de acordo com Silva (2019), esse demonstra preocupação quanto à 

formação inicial dos professores, pois são instigados a aprender a Matemática pura 

e, com essas atitudes, os estudantes valorizam apenas os conceitos matemáticos 

e não as disciplinas que provem a compreensão das necessidades dos futuros 

alunos, externando ao longo da carreira docente um sentimento de insegurança em 

relação à Inclusão de estudantes. Corroborando, Lisboa (2019) destaca que “[...] a 

formação de professores deve estar voltada para o processo de Inclusão, visto que 

desde 1994 a legislação brasileira tem respaldado quanto à educação inclusiva nos 

cursos de licenciatura” (LISBOA, 2019, p. 19). 

Os estudos de Bueno (2019), Lisboa (2019), Klôh (2019) e Silva (2019) 

convergem nos resultados, pois evidenciam que muitos participantes se envolvem 

com maior ou menor intensidade, e que necessitamos promover espaços de 

sensibilização sobre a Educação Inclusiva, entretanto, expõem que existe ainda 

uma falta de interesse por parte de alguns professores em participar de 

aprofundamento em relação à surdez, mesmo com formação no ambiente escolar.  

Em suma, as pesquisas de Araújo (2015), Costa (2017), Bueno (2019), Lisboa 

(2019), Klôh (2019) e Silva (2019) promoveram reflexões nos processos de ensino 

e aprendizagem envolvendo alunos surdos no desenvolver das práticas 

pedagógicas realizadas em salas de aulas, e compartilham a importância da relação 

entre os professores e os intérpretes de Libras. Tais estudos contribuem também 

para a aprendizagem dos professores, futuros professores e formadores de 

professores que ensinam Matemática em uma perspectiva inclusiva. 
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Silva (2016) e Martins (2017) tiveram a intenção de discutir a formação de 

professores para alunos cegos, envolvendo o ensino da Matemática. Na proposta 

de Silva (2016), foi desenvolvido uma metodologia para o ensino de conteúdos 

como operações Matemáticas, ângulos e trigonometria, utilizando o multiplano 

como ferramenta concreta. Já nos estudos de Martins (2017), o intuito foi “[...] 

analisar possíveis mobilizações de saberes relacionados ao ensino de Matemática 

para alunos com deficiência visual, por professores e futuros professores 

participantes de um curso de extensão” (MARTINS, 2017, p. 15). 

Martins (2017) destaca que analisou os dados coletados por meio de 

produções elaboradas pelos participantes com formação em Matemática, sendo 

uma professora e quatro licenciandos. A pesquisa foi estruturada em três 

dimensões: 

i) o trabalho coletivo ii) socialização de saberes e iii) as reflexões 
sobre o ensino de Matemática em uma perspectiva inclusiva e 
aprendendo a ensinar Matemática em perspectiva inclusiva. Em 
suas conclusões, a pesquisadora constatou que foi possível 
evidenciar no curso de extensão momentos de sensibilização entre 
os participantes com relação à Educação Matemática Inclusiva e 
ressaltou as contribuições sobre os saberes relacionados ao ensino 
de Matemática para alunos com deficiência visual em classes 
regulares (MARTINS, 2017, p. 16). 

Silva (2016) realizou uma análise da metodologia do kit multiplano 

relacionando com algumas sequências didáticas e aplicou essa proposta para a sua 

sala de aula com alunos com deficiências visuais. O objetivo desse estudo foi 

averiguar a aplicabilidade da metodologia, observando algumas ações sobre a 

formação conceitual da posição dos objetos no espaço, o seu direcionamento, 

almejando uma ressignificação com a utilização do multiplano. 

Os autores enfatizam a necessidade de um espaço que estimule a formação 

de professores de Matemática na perspectiva inclusiva, sendo importante associar 

os conceitos matemáticos com a didática na formação inicial e continuada de 

professores.  

Ainda discutindo sobre a importância e as lacunas da Formação de 

Professores e a Educação Matemática Inclusiva, as autoras Batista (2017) e Ramos 

(2018) realizaram propostas que promoveram alguns cenários reflexivos e 

atividades multimodais em Matemática para futuros professores. 
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O foco central de Batista (2017) foi examinar o envolvimento dos estudantes 

do curso de licenciatura em Pedagogia com atividades Matemáticas multimodais e 

suas avaliações sobre os casos de ensino que apresentam interações de alunos 

com deficiência. O que se buscou observar foi o desenvolvimento, a compreensão 

e as ideias compartilhadas no decorrer da aprendizagem da Matemática na 

perspectiva inclusiva. Utilizando a Matemática com modalidades sensoriais e 

expressões corporais, Batista (2017) analisou as contribuições das atividades 

realizadas com os futuros professores, possibilitando  

Uma caracterização do ensino de Matemática como uma ação que, 
enquanto relação social, envolve produção, compreensão e 
compartilhamento de significados, por meio de relações intra e 
interpessoais estabelecidas com objetos matemáticos (BATISTA, 
2017, p. 24). 

Compartilhando da mesma ideia de que necessitamos promover espaços 

reflexivos e com sensibilização na formação de professores, Ramos (2018) realizou 

um estudo com o objetivo de investigar as contribuições da disciplina de Geometria 

por meio de uma prática reflexiva no curso de formação de professores em uma 

perspectiva inclusiva. 

A sua pesquisa explorou a importância da reflexão na formação de 

professores, buscando o engajamento para que os docentes tomassem consciência 

da sala de aula inclusiva, relacionando a teoria e a prática. Fundamentou a sua 

pesquisa nos estudos de Vygotsky (1998), que destaca os processos de ensino e 

aprendizagem dos alunos com deficiências e, com relação à formação reflexiva de 

professores, utilizou os pressupostos de Zeichner (2008). 

Ramos (2018) elaborou três cenários para proporcionar ambientes reflexivos 

quanto ao processo formativo dos professores em relação às formas como os 

aprendizes com ou sem deficiência acessam o conhecimento matemático ou fazem 

Matemática. A autora destaca que esses cenários foram divididos em três tipos, 

sendo que o objetivo do primeiro cenário reflexivo era de que os participantes 

pudessem analisar e discutir os momentos de interações entre alunos com 

deficiência visual e o professor, envolvendo o conceito matemático de área e 

perímetro de figuras planas. Para o segundo cenário, o intuito era que os 

participantes resolvessem problemas de geometria em grupos, estando 

temporariamente privados de pelo menos um de seus canais, sejam eles sensoriais 
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e/ou de comunicação. Para o último cenário, foi solicitado que os participantes 

respondessem o que seria necessário para tornar as estruturas das escolas mais 

inclusivas e quais características uma nova escola inclusiva deveria ter.  

Ramos (2018) constatou que a participação e o envolvimento desses futuros 

docentes nesses cenários promoveu uma reflexão a respeito das formas como 

estudantes com perfis distintos têm acesso ao conhecimento matemático e 

contribuiu para que o futuro professor refletisse sobre o papel de diferentes formas 

de mediação para o ensino dessa disciplina, já que eles mesmos experimentaram 

outras ferramentas para fazer Matemática, diferentes daquelas que estavam 

acostumados a usar. 

Evidenciamos nos estudos de Batista (2017) e Ramos (2018) que a 

participação dos futuros professores foi uma importante ferramenta mediadora, bem 

como o papel das intervenções no acesso ao conhecimento matemático. 

Consequentemente, espera-se que esses trabalhos ofereçam apoio teórico, crítico 

e reflexivo para os professores na formação inicial e continuada. 

Nessa busca, não encontramos trabalhos que abordem especificamente a 

metodologia do Design Thinking na Educação, Formação de Professores de 

Matemática e Educação Matemática Inclusiva.  
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CAPÍTULO 3 
______________________________________________________ 
TRILHANDO NOSSO CAMINHO 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses fazeres 
se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo 
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 
porque indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 
intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda 
não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, 
p. 29). 
 

Neste capítulo, buscamos apresentar a metodologia do Design Thinking 

aplicada em nossa pesquisa e o percurso metodológico, organizado nas seguintes 

etapas: I) Revisão Bibliográfica (RB) e Fundamentação Teórica (FT); II) Design 

Thinking e as suas fases aplicadas em uma Oficina de Educação Matemática 

Inclusiva e, por fim, III) Análise dos dados, conforme a Figura 3.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 – Etapas da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Etapa 1 

RB e FT

Etapa 2

Design Thinking

Fase 1 -
Descoberta

Fase 2 -
Interpretação

Fase 3 - Ideação 

Fase 4 -
Experimentação

Fase 5 -
Evolução

Etapa 3 

Análise dos 
dados



74 
 

 

A seguir, detalharemos a metodologia e as fases do Design Thinking na 

Educação e, no transcorrer, abordaremos o percurso metodológico da pesquisa 

realizada com os professores.  

 

3.1 Design Thinking na Educação 

O Design Thinking (DT) – ou pensamento de design – é uma metodologia 

considerada inovadora no sistema educacional, pois requer em seu processo 

práticas humanistas e criativas, além de idealizar possíveis soluções com pessoas 

e não para as pessoas. Para Brown (2010), o DT é uma metodologia ou um modelo 

mental com conceitos que qualquer pessoa pode aprender e aplicar, seja para fins 

comerciais ou sociais. 

Na Educação, o DT tem características que valorizam a criatividade no 

transcorrer do processo de formação de professores (Figura 3.2), promovendo, por 

meio de reflexões e contribuições, uma relação de confiança e colaboração. Esse 

pensamento contribui com os participantes em soluções para os problemas partindo 

do individual para o coletivo, proporcionando um ambiente de engajamento e 

liberdade entre os participantes. 

Figura 3.2 – Ideias que envolvem o DT 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A empresa de design IDEO6 ficou conhecida mundialmente por suas 

publicações sobre design e inovações e apostou em seu potencial de promover 

transformações em distintos espaços da sociedade, inclusive na Educação. A 

metodologia do Design Thinking promove projetos com práticas inovadoras e abre 

espaços para criação de ideias.  

O pensamento de design tem por objetivo principal abordar novas propostas 

para a sala de aula, promovendo desafios e buscando soluções por meio de ideias 

que são lançadas a partir de outras ideias. Segundo a IDEO (2014, p. 08) “[...] O 

Design Thinking é uma ação criativa e leva educadores a entender que o ato de 

criar um ambiente de aprendizagem realmente eficaz é uma arte ao mesmo tempo 

reflexiva e intencional”. Como princípios, o DT apresenta a Empatia, a Colaboração, 

a Criatividade e o Otimismo. 

Abordamos, em princípio, a Empatia, pois, por meio dessa capacidade, 

necessitamos nos imaginar no lugar do outro, compreendendo os sentimentos, as 

ideias, as ações, as sensibilidades, entre outras situações. Nos estudos envolvendo 

o DT, Rocha (2018, p. 158) destaca que a Empatia “[...] deve ser compreendida 

como uma inteligência emocional, que nos conecta de forma profunda [...] tratando 

de um exercício afetivo e cognitivo”. 

Para Brown (2010), o desenvolvimento dos processos envolvendo a Empatia 

no DT provém de estudos realizados envolvendo a etnografia e a antropologia, pois 

promove a observação, escuta ativa e o diálogo nas ações desenvolvidas no campo 

de pesquisa. 

Sobre a Colaboração no Design Thinking, os participantes aprendem a extrair 

o melhor dos grupos, ressaltando que, diante de tantos desafios que perpassam a 

sala de aula, o currículo, o ensino e a aprendizagem, os envolvidos passam a ter 

múltiplas perspectivas quando trabalham em colaboração para resolver os 

problemas no sistema de ensino, criando soluções e novas propostas. Rocha (2018, 

p. 159) afirma que 

 
6 Empresa Internacional em design, elaborou o material Design Thinking para educadores.  
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O ato de buscar soluções para os problemas de forma colaborativa 
envolve as pessoas no compromisso de tornar aquela solução uma 
prática, uma realidade. Não sendo uma solução que vem de fora, 
mas algo construído dialogicamente, contextualizado na vida 
daquelas pessoas. 

Em continuidade aos princípios do Design Thinking, temos a Criatividade. É    

comum ouvir de algumas pessoas que “não são criativas” ou da relação entre essa 

característica e os processos artísticos. O DT aborda a Criatividade a partir das 

diferentes vivências das pessoas, sendo possível perceber que todos somos 

criativos. 

Segundo Rocha (2018, p. 160), no transcorrer dos anos, “[...] boa parte das 

pessoas perde a sua confiança criativa, e o Design Thinking ajuda a despertá-los, 

[...] pois a criatividade é algo que faz parte da essência do ser humano, é algo que 

todos temos”. Colocar as ideias em prática é uma atitude de coragem no sistema 

educacional. 

O Otimismo, outro princípio do DT, coloca luz sobre momentos em que 

necessitamos ter uma nova ótica sobre o mundo, uma vez que adentramos em 

contextos inovadores. Para alcançarmos as novas possibilidades, precisamos 

romper com o pessimismo, encorajando-nos para novos desafios. Rocha (2018, p. 

160) destaca em seus estudos que “[...] O Design Thinking contribui para o 

rompimento dessa barreira [...] e que a criatividade de cada um, junto ao processo 

de inovação, permite resolver os problemas mais improváveis de serem resolvidos”. 

Esses são os princípios do DT. Na sequência, daremos continuidade à 

metodologia com as suas fases que combinam as ideias que advém das artes, 

metodologias ativas, design e das ciências sociais. 

3.2 Fases do Design Thinking 

Em nossa pesquisa, a metodologia do Design Thinking está focada na 

formação de professores para atuarem em salas de aulas inclusivas. Brown (2010 

p. 14) afirma que o DT “[...] é uma proposta profundamente humana pela própria 

natureza, [...] no reconhecimento dos padrões, desenvolvimento de ideias que 

promovam significados emocionais e o rompimento das barreiras funcionais, 

surgindo um novo caminho”. Por ser um processo experimental, o DT concede a 



77 
 

 

liberdade de errar e aprender com seus erros, promovendo novas ideias, recebendo 

feedback de outras pessoas. As ideias necessitam ser repensadas e 

compartilhadas; em suma, o “[...] Design Thinking é a confiança de que coisas novas 

e melhores são possíveis e que você pode fazê-las acontecer” (IDEO, 2014, p. 11). 

De acordo com Rocha (2018, p. 284), no Brasil, “[...] as primeiras experiências 

começaram no ano de 2012 e continuam crescendo a cada ano, configurando o DT 

como uma prática poderosa de transformação das relações e dos desafios 

cotidianos vividos no lócus educacional”. O processo de design coloca o DT em 

ação, tendo uma abordagem estruturada para gerar e aprimorar novas soluções. 

Abaixo, apresentamos suas fases: Descoberta, Interpretação, Ideação, 

Experimentação e Evolução, conforme Figura 3.3.  

 
Figura 3.3 - As Fases do Design Thinking 

Fonte: IDEO, 2014, p. 15. 

3.2.1 Descoberta 

A primeira fase do Design Thinking tem por base sólida construir novas ideias 

por meio de descobertas. Nessa fase, precisamos considerar momentos de 

Empatia, inspirações de novas ideias, assim como compreender o desafio proposto. 

Dessa maneira, é essencial que se tenha objetividade, isto é, que o problema a ser 

resolvido seja comum ao grupo, sendo de extrema importância que os saberes 

possam ser compartilhados. Esse desafio deve ser entendido e revisado, 

propiciando uma visão ampla da fase de Descoberta. É indispensável que, nessa 

fase, o grupo participante esteja aberto para as novas informações, tentando 

descobrir e compreender melhor o obstáculo proposto. 

Nesta etapa, precisamos de um tempo para que os participantes se conheçam, 

conversem, exponham os seus diferentes pontos de vistas, abordem os diversos 
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objetivos e os seus propósitos, discutam sobre as problemáticas diferenciadas que 

envolvem o seu dia a dia. No entanto, o Design Thinking 

[...] não trata se apenas de uma proposta centrada no ser humano, 
ela é profundamente humana pela própria natureza. O Design 
Thinking se baseia na capacidade de ser intuitivos, reconhecer 
padrões, desenvolver ideias que tenham um significado emocional 
além do funcional, nos expressar em mídia além de palavras ou 
símbolos (BROWN, 2010, p. 04).  

O ato de compartilhar as ideias na fase da Descoberta é de extrema 

importância, pois os integrantes do grupo podem dividir seus saberes e suas 

práticas. Dessa forma, é possível ampliar o campo das descobertas por meio de 

discussões e conversas, permitindo, assim, a colaboração e a participação dos 

integrantes. 

Podemos aprender em múltiplas perspectivas e explorar os desconhecidos 

contextos em relação aos participantes da pesquisa. É necessário que esses atores 

tenham posicionamentos heterogêneos, para que possam juntos compreender os 

diversos comportamentos que estão presentes na sala de aula. Na fase da 

Descoberta, é indispensável promover um ambiente agradável no qual 

[...] os professores sintam-se confortáveis o suficiente para expor as 
suas ideias, relatos, e pensamentos, é necessário ouvir com 
paciência, não interromper e respeitar as pausas em silêncio para 
dar tempo para os entrevistados pensarem; utilize os gestos não 
verbais para mostrar que está ouvindo e interessado no que a 
pessoa diz: olho no olho, balançar a cabeça e sorrir (IDEO, 2014 p. 
32). 

A Descoberta é uma fase no processo do Design Thinking que promove muitas 

expectativas, sendo elas: a observação entre os pares, aprender com o outro, 

considerar os pontos de vistas extremos, compreender comportamentos 

desarticulados. É o momento em que os participantes constroem, inclusive, o elo de 

confiança, isso tanto com os outros participantes como com a pesquisadora. 

3.2.2 Interpretação 

 Como segunda fase da metodologia do DT, a Interpretação transforma as 

histórias em insights7, observações, conversas, contação de histórias, condensação 

 
7 Clareza súbita na mente, no intelecto de um indivíduo, iluminação, estalo e/ou luz. 
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de pensamentos, direcionamentos, objetivos claros. Semelhante à fase da 

Descoberta, a Interpretação pode ser utilizada como apoio da metodologia para o 

processo de envolvimento dos participantes nas buscas pela absorção, 

compreensão, colaboração e compartilhamento dos saberes. É importante 

documentar os aprendizados e compartilhar em grupo as histórias inspiradoras, de 

modo que seja uma contribuição colaborativa, sem generalizações e juízo de 

valores, solicitando uma perspectiva externa e reconectando os aprendizados ao 

desafio que está sendo proposto. 

Nesta fase, é necessário estruturar as oportunidades por meio de fluxogramas, 

diagramas de Venn e mapas relacionais, evidenciando os insights por meio de 

representações visuais. Para a IDEO (2014 p. 47), “[...] os insights só se tornam 

valiosos quando se pode usá-los como oportunidades inspiradoras, transformando 

as ideias em trampolins”. A Interpretação é recomendada para que propicie “[...] 

espaços para perguntas produtivas, começando com “Como podemos?” ou “E se...”, 

de forma que possamos estimular opiniões, sugestões, debates, estimulando novas 

ideias, e explorar as problemáticas” (ROCHA, 2018, p. 300). 

Esse é um momento que promove a reflexão entre os participantes, podendo 

extrair-se dele necessidades, ideias e, principalmente, aprendizado. 

3.2.3 Ideação 

Essa é a terceira fase do DT, sendo utilizada para gerar, aprofundar as ideias 

e verificar as possíveis soluções. Podemos dizer que o momento de Ideação é o 

coração do DT. Para isso, 

[...] são estimulados alguns processos criativos, como o 
brainstorming8. O importante é que todos se sintam confiantes em 
contribuir e que não haja julgamento das ideias apresentadas e nem 
apego às ideias. A construção coletiva, a negociação e o diálogo é 
que permitirão o surgimento de ideias ainda não pensadas, sólidas 
e que possam resolver o problema (ROCHA, 2018, p. 301). 

 
8 De acordo com o IDEO (2014), é um método de discutir novas ideias chamado de Tempestade 

de ideias. 
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Uma das ferramentas utilizadas nessa fase de Ideação é o brainstorming. Tal 

procedimento é visto como desordenado e sem estrutura; no entanto, promove uma 

atividade com objetivo e seleciona ideias promissoras, inclusive, 

[...] encoraja a pensar de forma expansiva e sem amarras. Muitas 
vezes, as ideias mais ousadas são as que desencadeiam 
pensamentos visionários. Com uma preparação cuidadosa e um 
conjunto de regras claras, uma sessão de brainstorming pode 
render centenas de ideias novas (IDEO, 2014, p. 49). 

 Na terceira fase do Design Thinking, o brainstorming pode ter um caráter 

divertido, eficaz e essencial. Devemos evitar os julgamentos, encorajar e estimular 

as ideias diferentes e ousadas, sempre aceitando os erros e as falhas dos 

participantes. 

 A Ideação, no DT, tem a finalidade de refinar as ideias, propicia um choque 

de realidades entre os participantes, contribui para descrever novas ideias em uma 

única frase, apresenta novas soluções e disponibiliza um repositório de 

pensamentos.   

3.2.4 Experimentação 

A quarta fase do DT é conhecida como Experimentação ou prototipação e, 

nela, damos vida às ideias. De acordo com a IDEO (2014, p. 57), “[...] construir 

protótipos significa tornar as ideias tangíveis, aprender enquanto as constrói e dividi-

las com outras pessoas”. Mesmo com protótipos iniciais e rústicos, consegue-se 

uma resposta direta e aprende-se como melhorar e refinar uma ideia. 

Criar protótipos é uma oportunidade de compartilhar as suas ideias com as 

outras pessoas e, com isso, promover discussões; para a melhoria de sua 

experimentação, existe a possibilidade de prototipar qualquer coisa, basta ter 

criatividade, já que  

[...] esse é o momento mais importante para recolher feedback dos 
envolvidos, uma vez que a ideia de construção do protótipo é dar 
vida à solução. Ao tornar tangível a ideia, a comunicação é 
estabelecida e a colaboração se fortalece. É importante registrar 
todas as devolutivas e, mais do que isso, fomentar a participação 
(ROCHA, 2018, p. 302). 
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A construção do protótipo dará vida à solução, sendo muito importante ouvir 

os feedbacks, valorizar a comunicação e a colaboração dos envolvidos no processo. 

Segundo os estudos do IDEO (2014, p. 62), devemos construir roteiros “[...] de 

perguntas estruturadas para comparar as opiniões de várias pessoas sobre o 

mesmo tópico. [...] perguntas que o ajude a navegar em ambos os lados”. 

Na Experimentação, os conceitos não devem ser realizados apenas com um 

único protótipo. Nessa fase, a mudança é contínua; não podemos nos apegar a 

apenas a uma ideia. Os participantes precisam estar tranquilos para contribuir, 

necessita-se de recursos e capacidade, principalmente, de tempo e pessoas, pois 

suas necessidades podem ser muitas. É preciso encontrar formas de fazer as ideias 

funcionarem mesmo diante dos obstáculos, promovendo reflexões sobre o que foi 

vivenciado na construção do protótipo.  

3.2.5 Evolução 

A última fase do DT é a Evolução, inclusive, é nesse momento que é possível 

analisar o desenvolvimento do projeto conforme foi idealizado. Nesta fase, é 

importante utilizar as ferramentas de gestão de projetos, os planos de ação, os 

cronogramas de reuniões e plano de comunicação para envolvimento do público-

alvo. É necessário que as boas ideias sejam bem executadas. Na Evolução, temos 

que planejar “[...] os próximos passos, comunicar a ideia às pessoas que podem te 

ajudar a realizá-la e documentar o processo. A mudança muitas vezes acontece 

com o tempo, e é importante ter lembretes dos sinais sutis de progresso” (IDEO, 

2014, p. 67). 

Faz-se necessário, nessa fase, alguns eventuais ajustes no processo, 

principalmente vivenciar a Empatia e promover a conversa. É importante ter em 

mente que, na fase de Evolução, a ideia 

[...] não se encerra na implementação, mas na sua consolidação. É 
importante também comemorar as vitórias, elas são um importante 
motor para o fortalecimento do trabalho colaborativo. Também faz 
parte dessa etapa a reflexão sobre o processo, de forma a 
compartilhar impressões, momentos marcantes e aprendizados. 
Assim, será possível aprimorar o processo do DT nas próximas 
experiências (ROCHA, 2018, p. 303). 
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 A última fase do DT requer momentos de atenção e reflexão envolvendo as 

pessoas, ampliando as ideias para a comunidade. É necessário que os participantes 

se sintam responsáveis por suas contribuições, essas construções são mais uma 

oportunidade de aprendizado. Essa experiência necessita ser amplamente 

compartilhada.  

3.3 Instrumentos de pesquisa 

Nosso estudo foi inserido inicialmente como um projeto de pesquisa na 

Plataforma Brasil para apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética da 

Universidade Anhanguera de São Paulo em 28 de fevereiro de 2020. Obtivemos o 

seu registro por meio do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética - CAAE 

29553020.6.0000.5493. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, coletamos os dados a partir da 

aplicação de uma oficina inclusiva para professores que ensinam Matemática. Para 

que essa oficina se concretizasse, fizemos o uso do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido- TCLE, que foi apresentado em nosso primeiro encontro na Diretoria 

de Ensino Guarulhos Sul. Nesse momento, os participantes poderiam optar por 

participar ou não desse processo formativo, o qual nomeamos de “Oficina9 de 

Educação Matemática Inclusiva – OEMI”. Após ler e assinar, concordando com as 

informações contidas no Termo, todos poderiam participar do primeiro encontro, das 

atividades e dos momentos de interações propostos. Disponibilizamos, também, a 

declaração de anuência mediante autorização da Diretoria de Ensino, que foi nossa 

parceira e nos forneceu o ambiente para dedicarmos ao nosso estudo. 

Nesta pesquisa, utilizamos uma combinação de instrumentos para a coleta dos 

dados. O questionário inicial foi entregue aos participantes no primeiro encontro 

desse percurso formativo, a Oficina de Educação Matemática Inclusiva-OEMI. 

Utilizamos, com os participantes, algumas atividades nos cinco encontros, das quais 

falaremos abaixo.  

No primeiro encontro, elaboramos alguns jogos, preenchimento do 

questionário inicial e das fichas de atividades, realizamos o primeiro Cenário 

 
9 De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra Oficina é um substantivo feminino e seu 

significado está relacionado com lugar próprio para elaboração. 
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Reflexivo com a abordagem sobre a distinção entre alunos com deficiência e alunos 

que são público-alvo da Educação Inclusiva. Em nosso segundo encontro, 

coletamos os dados por meio de atividades, sendo elas: leitura de apreciação para 

promover uma reflexão entre os participantes, elaboração de uma “receita” 

inclusiva, leitura de imagens e análise das Políticas Públicas. No terceiro encontro, 

realizamos um brainstorming, assistimos a um filme que abordou a conscientização 

da Inclusão na sala de aula e tivemos o segundo Cenário Reflexivo, no qual 

promovemos um café da manhã inclusivo entre os participantes. No quarto 

encontro, com intuito de promover uma discussão entre os participantes, assistimos 

ao filme Cuerdas, que foi seguido por uma discussão, além de um desafio para os 

professores. E, no último encontro, que foi realizado remotamente, os participantes 

responderam ao questionário final, contribuindo com os seus relatos, frutos da 

aplicação em sala de aula das atividades desenvolvidas a partir dos encontros. O 

último instrumento da coleta de dados foi o diário de campo da pesquisadora. 

3.4 Perfil dos participantes 

As informações sobre o perfil dos participantes são evidenciadas a seguir. Vale 

lembrar que todos os nomes utilizados são fictícios para preservar a identidade dos 

participantes, conforme apresentado no Quadro 3.1. 

 
Quadro 3.1 – Perfil dos Professores Participantes 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Os professores foram convidados a participar da Oficina de Educação 

Matemática Inclusiva na Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, tendo como 
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especificidade escolas que estão localizadas nas áreas periféricas do município de 

Guarulhos. Um dos critérios de inclusão de participantes em nossa pesquisa era a 

docência da disciplina de Matemática para Ensino Fundamental Anos Finais ou 

Ensino Médio para alunos que são público-alvo da Educação Inclusiva e que 

dispunham de tempo para participar dos encontros formativos. 

Nossos dez participantes são professores de Matemática da rede pública do 

Estado de São Paulo, alguns com cargos efetivos, outros estáveis ou contratados, 

tendo em média 15 anos de experiência.  

3.5 Percurso metodológico  

A presente pesquisa foi organizada em três etapas: Etapa 1 - Revisão 

bibliográfica e Fundamentação teórica, já apresentada no capítulo 2 desta 

dissertação; Etapa 2 – Design Thinking, que será discutida neste capítulo; Etapa 3 

– Análise dos dados, aventada no capítulo 4. 

3.5.1 Etapa 2 - Design Thinking 

Realizamos, na Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, cinco encontros formativos 

com os professores de Matemática que lecionam para o Ensino Fundamental Anos 

Finais e Ensino Médio. Esse processo formativo será mencionado neste estudo 

como Oficina de Educação Matemática Inclusiva - OEMI. Utilizamos a metodologia 

do Design Thinking nesse percurso formativo e, nesta Etapa 2, descreveremos cada 

fase do DT relacionando com a OEMI. 

Fase 1 - Descoberta 

Na fase de Descoberta, os participantes precisavam compreender com clareza 

o desafio proposto durante as 15 horas de OEMI, que foram divididas em cinco 

encontros. Esses foram organizados da seguinte maneira: da Fase 1 - Descoberta 

até a Fase 4 – Experimentação, os encontros foram realizados em uma sala 

disponível para oficinas e reuniões na Diretoria de Ensino, localizada no município 

de Guarulhos; o quinto encontro, de finalização da OEMI, foi realizado remotamente, 

mediante o uso da plataforma Google (Meet e Docs), pois já nos encontrávamos em 

período de isolamento social devido à pandemia da COVID-19.  
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O primeiro encontro da OEMI foi realizado em uma segunda-feira e teve início 

às 13h e finalização as 18h, com período de cinco horas, dentro do qual tivemos 

três intervalos de 20 minutos intercalados. Estavam presentes seis professores 

participantes e nosso objetivo nessa fase de Descoberta foi realizar um 

levantamento de informações sobre eles, promover momentos de interação por 

meio de jogos, preenchimento do questionário inicial e das fichas de atividades e 

propiciar um ambiente reflexivo entre os participantes envolvendo a Educação 

Inclusiva.  

A OEMI desse primeiro encontro foi dividida da seguinte forma: a) Questionário 

Inicial; b) Elaboração de jogos entre professores e, para finalizar o encontro, 

organizamos o c) I Cenário Reflexivo. 

a) Questionário inicial 

Os professores receberam um questionário (Quadro 3.3) cujo objetivo era 

fazer um levantamento de informações preliminares voltadas ao interesse pela 

Oficina, a motivação por ser professor de Matemática, sua compreensão acerca da 

Educação Inclusiva e sobre como os conceitos matemáticos poderiam ser 

abordados em uma sala de aula inclusiva.  

Quadro 3.2 – Questionário Inicial

Fonte: Elaborado pela autora 

As respostas e análises desse questionário encontram-se no capítulo 

seguinte. Após responderem o questionário inicial, os seis professores começaram 

a discutir sobre as dificuldades que estão relacionadas ao ensino da Matemática 

atualmente, as habilidades e competências que estão sendo abordadas nos 
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materiais didáticos, a indisciplina dos estudantes, a pressão psicológica para que 

os alunos alcancem o desempenho proposto por avaliações internas e externas, os 

altos índices externos que são estabelecidos na disciplina de Matemática.  

Dando continuidade à nossa OEMI, propiciamos aos nossos participantes a 

segunda atividade do dia.  

b) Elaboração de jogos entre os professores 

Os docentes foram convidados a se organizar em dois grupos com três 

integrantes; em seguida, disponibilizamos alguns materiais como: cartolina, cola, 

tesoura, fita adesiva, post-it, canetas, botões, folhas de sulfite e, para premiação, 

tínhamos alguns chocolates pequenos. A proposta era que cada grupo elaborasse 

um jogo com regras, o qual poderia ser utilizado em sala de aula. O objetivo dessa 

atividade era promover a interação e a criatividade, os vencedores de cada grupo 

ganhavam chocolates.  

Os professores agruparam-se e elaboraram os seus jogos com os materiais 

descritos acima. O grupo I desenvolveu um jogo de botões que deve ser jogado em 

dupla. Escreveram números positivos e negativos em post-it fixados nos botões, 

sobre uma folha de sulfite; o foco era escolher dois botões com os post-it fixados de 

forma aleatória, não importando a sua localização, e realizar as operações de 

adição e/ou subtração. Quem terminasse o jogo com o maior número positivo era o 

vencedor.  

O grupo II elaborou um tabuleiro com casas, marcado com as palavras “início” 

e “fim”; fizeram uso de copos descartáveis com uma pequena marca de cores 

distintas para diferenciar os jogadores. Para iniciar o jogo, usaram um dado, e quem 

tirasse o maior número começava o trajeto pelo tabuleiro. Em seguida, escolhia uma 

carta que informava quantas casas poderia avançar ou retornar no jogo, envolvendo 

operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, relacionando-as com a 

potenciação e radiciação, e quem terminasse primeiro o percurso era o vencedor.  

Para validar as atividades, os grupos trocaram os jogos entre si. Conforme a 

Figura 3.4, os professores do grupo II estão participando do jogo de botões com 

valores de números positivos e negativos relacionados às operações de adição e 
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subtração. O objetivo desse momento de troca era propiciar uma perspectiva dos 

jogos criados e, com isso, ouvir as observações, críticas e sugestões.  

 
Figura 3.4– Professores do grupo II jogando botão na OEMI 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

Evidenciamos, na Figura 3.5, o grupo I jogando o tabuleiro com casas que foi 

elaborado pelo grupo II. Esses fizeram uso das cartas e dos copos descartáveis que 

simbolizavam os participantes e relacionaram as operações Matemáticas. 

 

Figura 3.5 – Professores do grupo I jogando o tabuleiro na OEMI 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

No transcorrer da primeira fase na OEMI, os professores jogaram e fizeram as 

devidas observações, categorizando em qual ano/série os jogos poderiam ser 

abordados. Também, contaram sobre as suas experiências com jogos em sala de 

aula, teceram críticas aos trabalhos que foram desenvolvidos, tendo em mente a 
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necessidade de atenção quanto ao desenvolvimento dos jogos, isto é, a quantidade 

de aulas que são necessárias para que as abordagens dos jogos possam ter 

começo, meio e fim.  

c) I Cenário Reflexivo  

Conforme as orientações do Design Thinking, seguimos os nossos passos 

linearmente, desenvolvendo ideias e, principalmente, construindo um elo de 

confiança com os participantes. O Cenário Reflexivo foi a última atividade proposta 

no primeiro encontro que promovemos com os seis professores de Matemática o 

nosso “I Cenário Reflexivo da OEMI”. Nele, discutimos sobre os entraves 

vivenciados no ambiente escolar com relação à Educação Inclusiva e as 

particularidades das salas de aula. Esse foi um momento de ricas contribuições, 

uma vez que os nossos participantes não assimilavam a distinção entre Educação 

Especial e Educação Inclusiva, o que será desdobrado no próximo capítulo. 

Assim, iniciamos esse primeiro Cenário Reflexivo e os professores destacaram 

o número crescente de matrículas de alunos com deficiências, como também a 

preocupação em como ensinar Matemática para esses aprendizes, salientando que 

precisam adaptar as atividades. Com intuito de iniciar uma discussão no I Cenário 

Reflexivo entre os docentes, instigamos os professores a pensar quem são os 

alunos que compõe o público da Educação Inclusiva.  

Mediante as conversas e reflexões, os professores destacaram que, nos 

últimos dez anos, tiveram um número representativo de alunos com deficiência 

matriculados na rede de ensino regular; com isso, os docentes demonstraram uma 

grande preocupação em relação às fragilidades de suas formações iniciais e 

continuadas. Inclusive, os professores ressaltaram que a escola é composta por um 

público bem heterogêneo: há os alunos com e sem deficiência; os estudantes que 

vivem em situações socioculturais diferentes; existem as comunidades que estão 

na periferia, nas quais o número de aprendizes em situação de vulnerabilidade é 

ainda maior. No Quadro 3.3, apresentaremos algumas observações feitas pelos 

professores na OEMI.  
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Quadro 3.3 Categorias de alunos que compõe o público da Educação Inclusiva na 
perspectiva dos participantes 

 Alunos que precisam ser incluídos 

Alunos abandonados pelos pais; 

Alunos com deficiência e abandonados pelos pais; 

Alunos que são criados pelos avós em idade avançada por conta do falecimento dos pais; 

Alunos que presenciam e sofrem violência doméstica; 

Alunos que os pais estão privados de liberdade; 

Alunos que estão em liberdade assistida; 

Alunos em vulnerabilidade; 

Alunas grávidas ou que são mães na adolescência; 

Alunos que moram em invasões; 

Alunos LGBT; 

Alunos que estudam na Educação de Jovens e Adultos 

Alunos imigrantes (em nossa região, temos um número expressivo de Bolivianos e Haitianos); 

Alunos sem acesso à tecnologia ou internet; 

 Fonte: Elaborado pela autora 

A partir do I Cenário Reflexivo, o nosso estudo começou a criar formas. 

Entendemos ter sido crucial o momento de dar voz aos professores, uma vez que 

destacaram que, para contemplar a diversidade presente na sala de aula, os 

principais obstáculos são: a falta de materiais, falta de valorização, a quantidade de 

alunos em sala de aula, a falta de tempo para estudar, a fragilidade em relação à 

formação continuada nas quais não são abordados os temas citados no quadro 

acima, além dos conteúdos matemáticos e a burocracia do cotidiano.  

A fase de Descoberta nos permitiu uma abordagem profundamente humana, 

na qual os professores foram intuitivos, reflexivos e expuseram as observações em 

relação aos alunos que compõem as suas salas de aulas. Ressaltaram que esses 

são carentes de acompanhamentos familiares, afetividade, recursos, 

entretenimento, cultura, saúde e segurança, e essa desigualdade impacta na sala 

de aula. 

Fase 2 - Interpretação 

A Fase 2 do Design Thinking é de Interpretação e foi realizada em uma quinta-

feira, com início às 13h e finalização às 16h. Contamos com oito professores e 

tivemos dois intervalos de 20 minutos intercalados. Nosso objetivo foi promover um 

ambiente de sensibilização, Empatia, Criatividade, discussão e compreensão das 

Políticas Públicas. Essa fase da OEMI foi dividida em: a) Leitura de apreciação – 
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Bráulio Bessa; b) Receita Inclusiva; c) Leitura de Imagem e d) Políticas Públicas. 

Essa etapa foi composta por histórias e observações valiosas; buscamos 

amplamente a concentração, compreensão e aplicação prática do tema abordado.  

a) Leitura de apreciação – Bráulio Bessa 

Os nossos participantes, nessa fase da pesquisa, ouviram uma leitura de um 

cordel, do autor Bráulio Bessa, que versa sobre a importância do amor nas 

diferenças e, em seguida, conversamos sobre a abordagem das diferenças no 

cordel (Figura 3.6). 

 
Figura 3.6 – Professores na fase de interpretação na OEMI 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 
 

b) Receita Inclusiva 

Com base nas discussões sobre as diferenças entre Educação Especial e 

Educação Inclusiva, contempladas na fase anterior, os professores foram 

convidados a participar de uma atividade, nomeada Receita Inclusiva. Nela, os 

professores receberam uma folha (Figura 3.7) a qual deveriam preencher com uma 

“receita” ideal para atingir as especificidades dos alunos, de maneira a atender a 

todos. O objetivo dessa proposta foi mostrar ao professor que não existe receita ou 
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manual para lecionar, para atender à diversidade que está presente nas salas de 

aulas.  

 
Figura 3.7 - Receita Inclusiva 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 Os comentários, a atividade, a discussão e as análises estarão dispostas no 

próximo capítulo.  

 

c) Leitura de Imagem 

Dando continuidade à OEMI, apresentamos aos professores quatro figuras10 

(Figura 3.8) para que pudessem compreender e/ou conhecer os diferentes 

conceitos de Exclusão, Segregação, Integração e Inclusão.  

 

 
Figura 3.8 - Leitura de Imagem 

Fonte: https://casadaptada.com.br/2019/12/nao-temos-o-que-comemorar-3-de-dezembro-
dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia/inclusao-exclusao-segregacao-integracao/ 

 
10 Para efeito de organização, compilamos e apresentamos as quatros figuras por meio da Figura 

3.8. 

https://casadaptada.com.br/2019/12/nao-temos-o-que-comemorar-3-de-dezembro-dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia/inclusao-exclusao-segregacao-integracao/
https://casadaptada.com.br/2019/12/nao-temos-o-que-comemorar-3-de-dezembro-dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia/inclusao-exclusao-segregacao-integracao/
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O intuito dessa proposta foi o de ampliar a discussão sobre esses conceitos e 

como são abordados em situações diversas nas escolas. 

d) Políticas Públicas 

Para finalizar a Fase 2, utilizamos uma linha do tempo conforme a Figura 3.9. 

Na imagem, explanamos as principais Políticas Públicas do Brasil e ressaltamos os 

marcos legais para a Humanidade, como a Declaração Mundial de Educação para 

Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994).  

 
Figura 3.9 - Leitura de Imagem das Políticas Públicas  

Fonte: https://www.efdeportes.com/efd205/politicas-educacionais-inclusivas-1990-
2000.htm 

Realizamos uma conversa sobre as contribuições das Políticas Públicas e 

destacamos a importância da Educação Inclusiva e os novos rumos após essas 

contribuições legais, principalmente em relação à formação de professores. 

Fase 3 - Ideação 

Contemplando a fase de Ideação do Design Thinking, a nossa Oficina de 

Educação Matemática Inclusiva – OEMI foi realizada em uma terça-feira, com início 

às 08h e finalização às 11h, com três horas de duração. Nessa ocasião, tivemos a 

colaboração de nove professores e dois intervalos de 20 minutos intercalados. 

Nosso objetivo, nesse terceiro encontro, foi o de retirar os participantes de sua zona 

de conforto por meio de um ambiente reflexivo. Essa fase da OEMI foi dividida em: 

https://www.efdeportes.com/efd205/politicas-educacionais-inclusivas-1990-2000.htm
https://www.efdeportes.com/efd205/politicas-educacionais-inclusivas-1990-2000.htm
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a) Brainstorming; b) Conscientização; c) II Cenário Reflexivo (Café da manhã 

Inclusivo).  

Essa fase é conhecida como o coração do Design Thinking. Nela, os 

professores precisam interagir entre si, e as atividades que a embasam essa fase 

são focadas na reflexão, na Empatia, em atitudes de sensibilização e em discussão 

para analisar os pontos de vista convergentes e divergentes entre o grupo de 

participantes. 

a) Brainstorming 

Iniciamos esse dia com um Brainstorming, também conhecido como 

tempestade de ideias, momento em que foi feita a seguinte indagação aos 

professores de Matemática: “Quando pensamos em uma ‘EDUCAÇÃO PARA 

TODOS’, qual palavra define esse movimento, de acordo com o seu ponto vista? 

Escreva-a”. 

 
Figura 3.10 – Brainstorming 

Elaborada pela autora 
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Para o registro das respostas, os professores receberam post-it e, ao término 

da atividade, essas foram condensadas, apresentadas por meio de um flip chart 

(Figura 3.10). Em seguida, discutimos sobre a importância de uma educação para 

todos em um mundo de tantas desigualdades. 

b) Conscientização 

No transcorrer da fase de Ideação, os professores assistiram a um filme sobre 

a Conscientização da Educação Inclusiva, que teve por objetivo promover uma 

discussão entre os participantes sobre como os estudantes lidam com as práticas 

inclusivas no ambiente escolar. Após a finalização do vídeo, os docentes 

responderam a duas perguntas norteadoras, conforme Figura 3.11. 

Figura 3.11 – Discussão sobre o vídeo de conscientização 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Ztqaa-NWYQ8 
 

Na sequência, os professores socializaram as suas respostas com pontos de 

vista que convergiam e divergiam entre as suas realidades. Durante a fase de 

Ideação, destacaram a importância da interação entre os alunos na escola. 

c) II Cenário Reflexivo 

Nesta etapa do DT, pudemos refinar as nossas ideias promovendo alguns 

choques de realidades nos participantes. Dando continuidade a essa fase da 

ideação em nossa OEMI, propusemos o II Cenário Reflexivo, denominado Café da 

manhã inclusivo. Esse foi um momento em que participaram de uma experiência na 

qual tiveram algumas privações motoras e/ou sensoriais.  

A) Seus alunos possuem práticas inclusivas em sala de aula?   
B) De acordo com o seu ponto de vista, a empatia e a sensibilidade têm importância no 
ambiente escolar? Argumente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ztqaa-NWYQ8
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Disponibilizamos alguns materiais, sendo eles: venda para os olhos, protetores 

auriculares para os ouvidos e ataduras para as mãos, para que os professores 

ficassem impossibilitados de movimentar as mãos, enxergar ou ouvir. Porém, todos 

teriam que participar do café da manhã juntos. Assim, dos nove participantes, 

submetemos seis professores a limitações sensoriais e três participantes a 

restrições motoras.   

Ficou à disposição dos professores um café da manhã. Deixamos em 

evidência para a degustação copos com formatos de tronco e de cone, leite e sucos 

em embalagens representando os prismas, frutas (laranja, limão e melão) inteiras e 

cortadas, bolos redondos, biscoitos redondos de diferentes tamanhos, pão de forma 

em formato de triângulos, torradas em formatos quadrados e guardanapos.  

 
Figura 3.12 - II Cenário Reflexivo – a) café da manhã inclusivo 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

A ideia era promover uma interação entre os professores de Matemática, 

sendo necessária a colaboração entre eles e que, durante a atividade, pudessem 

observar o uso das formas e medidas geométricas nesse II Cenário Reflexivo, 

conforme figuras 3.12, 3.13 e 3.14.  
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 Figura 3.13 - II Cenário Reflexivo – b) café da manhã inclusivo  

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

Vale ressaltar que os participantes não estavam nas mesmas condições que 

as pessoas com deficiências, mas utilizamos essa atividade para que os 

professores pudessem refletir sobre as ações de um simples e cotidiano café da 

manhã. Nosso objetivo era promover uma discussão sobre as dificuldades 

enfrentadas no dia a dia pelas pessoas com limitações sensoriais/motoras e como 

podemos colaborar com o próximo. 

 

Figura 3.14 - II Cenário Reflexivo – c) café da manhã inclusivo 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 
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Finalizamos a fase de Ideação do Design Thinking com uma discussão sobre 

a experiência vivenciada no Café da manhã inclusivo com relatos dos professores.  

Fase 4 - Experimentação 

No decorrer da Oficina de Educação Matemática Inclusiva – OEMI, a fase de 

Experimentação do DT foi realizada em uma sexta-feira e teve início às 08h e 

finalização às 10h. Tivemos a colaboração de dez professores e um intervalo de 20 

minutos. Nosso objetivo, nesse quarto encontro, foi destacar que, na 

Experimentação, precisamos prototipar algumas ideias e, no caso dessa formação, 

essas se relacionam à contribuição dos professores para uma sala de aula inclusiva. 

Nessa fase, realizamos as seguintes atividades: a) Assistir ao vídeo “Cuerdas” e b) 

Propor atividade para ser aplicada em sala de aula. 

a) Assistir ao vídeo “Cuerdas”   

Iniciamos essa fase convidando os professores para assistirem ao curta 

metragem “Cuerdas” (tradução: Cordas), que está disponível no Youtube.  

 

Figura 3.15 – Curta Metragem – Cuerdas 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=OrGEjSn1v8Y&t=9s 

 

Nosso intuito foi demonstrar as diversas formas criativas que a protagonista 

Maria utilizou para incluir um aluno com deficiência em seu ambiente escolar, que 

também é um orfanato. A incansável tentativa de Maria em interagir com o seu 

amigo, independentemente de suas limitações, mostrou Afeto, Empatia, 

https://www.youtube.com/watch?v=OrGEjSn1v8Y&t=9s
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Criatividade e Sensibilidade; baseado nisso, lançamos um desafio para os 

professores. 

b) Propor atividade para ser aplicada em sala de aula 

Como dito acima, propusemos um desafio aos professores de Matemática: 

que idealizassem e aplicassem uma atividade envolvendo algum objeto 

matemático, com o objetivo de contemplar todos os alunos em suas aulas. Essa 

atividade poderia tanto ser de própria autoria quanto adaptada de uma atividade já 

existente, sendo um projeto que integrasse outras disciplinas, tendo como ponto 

alto uma proposta inclusiva para que “todos os alunos” se envolvessem e que, por 

meio dessa proposta, os professores pudessem observar e analisar a participação 

dos aprendizes em sua aula de Matemática.  

Fase 5 - Evolução 

A última fase do Design Thinking, nomeada de Evolução, contém o 

desenvolvimento dos últimos passos da Oficina de Educação Matemática Inclusiva 

– OEMI. Essa etapa foi realizada remotamente mediante o uso da plataforma 

Google (Meet e Docs). Contamos com a colaboração dos dez  professores e foi 

dividida em dois momentos: a) Questionário final para os participantes (Quadro 3.5), 

o qual foi respondido por meio de um link para preenchimento e finalizamos com b) 

Relatos dos professores sobre as atividades Matemáticas que foram propostas em 

sala de aula contemplando “todos os alunos”. 

a) Questionário final para os participantes 

Foi enviado para os professores um link para preenchimento do questionário 

final (Quadro 3.4). O nosso objetivo foi coletar os dados finais dessa Oficina de 

Educação Matemática Inclusiva para que, com base em nossa fundamentação 

teórica, pudéssemos analisar as respostas e as contribuições dos saberes dos 

professores. 

file:///C:/Users/Adm/Desktop/Quadro%203.5.docx
file:///C:/Users/Adm/Desktop/Quadro%203.5.docx
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Quadro 3.4 – Questionário final 

Fonte: Elaborado pela autora 

b) Relatos dos professores sobre as atividades Matemáticas que foram 

propostas em sala de aula contemplando “todos os alunos” 

Fizemos uma discussão utilizando a plataforma Google (Meet e Forms) e o 

nosso objetivo nos relatos foi dar voz aos professores, pois são eles que se deparam 

diariamente com as dificuldades enfrentadas no ambiente escolar. Tais relatos 

contribuíram para as nossas análises de dados. É importante destacar que a fase 

de Evolução da metodologia do Design Thinking promove mudanças que, muitas 

vezes, acontecem com o tempo, mas precisamos valorizar os sinais sutis de 

progressos no processo formativo de professores. 

3.5.2 Etapa 3 – Análise dos dados 

O próximo capítulo está destinado à organização dos dados coletados, que 

ocorreu a partir dos registros de imagens, atividades realizadas na OEMI, diários de 

campo, respostas aos questionários e comentários dos professores durante o 

processo formativo. Após a coleta, organização e apresentação dos dados, 

passaremos para o momento mais importante e delicado de nossa pesquisa, que é 

analisar criticamente os dados frente às respostas encontradas e frente ao nosso 

referencial teórico. É nessa ocasião que tiraremos conclusões que poderão auxiliar-

nos na resolução do problema proposto.  

Preencha as informações e, em seguida, responda o questionário, contribuindo com a coleta de dados: 

 
2) 1) Há quanto tempo você trabalha com os alunos público-alvo da Educação Inclusiva?  

3) 2) Como se sente atuando em uma sala de aula que o público é heterogêneo? 
3) No seu ponto de vista, os alunos aprendem Matemática da mesma forma? Argumente. 
4) Qual é a sensação quando se depara com alunos da Educação Inclusiva em sala de aula? 

5) Como seus alunos lidam com os alunos da Educação Inclusiva em sala de aula? 
6) Seus alunos da Educação Inclusiva participam e interagem com as atividades propostas de 

Matemática? 
7) No seu ponto de vista, é possível que esse público possa aprender Matemática? Especifique os 

entraves e os benefícios. 
8) Quais os conceitos matemáticos que apresentam maior dificuldade para desenvolver em uma sala de 
aula inclusiva? 

9) Quais são as suas considerações sobre a sua formação inicial e continuada em relação ao ensino da 
Matemática na Educação Inclusiva? 

10) Qual é o papel da Escola em relação aos alunos da Educação Inclusiva? 
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CAPÍTULO 4 
______________________________________________________ 
NOSSAS DESCOBERTAS 

  
Ninguém poderá ser um bom professor sem dedicação, 
preocupação com o próximo, sem amor num sentido amplo. 
O professor passa ao próximo aquilo que ninguém pode tirar de 
alguém, que é o conhecimento. Conhecimento só pode ser passado 

adiante por meio de uma doação (D’AMBRÓSIO, 1998 p. 84). 

A análise e a interpretação dos dados neste quarto capítulo foi nomeada de 

nossas descobertas. Segundo Minayo (2011) esse é um momento em que o 

pesquisador procura verificar se os objetivos que norteiam o seu estudo foram 

alcançados, embasando a análise de seus dados com a sua fundamentação teórica. 

Os dados coletados foram organizados a partir de questionários, fichas de 

atividades, discussões, Cenários Reflexivos e das interações promovidas em nossa 

Oficina de Educação Matemática Inclusiva - OEMI. Além desses recursos, para a 

coleta de dados, a pesquisadora realizou anotações referentes às observações no 

transcorrer dos encontros, as quais foram utilizadas para nossas análises. 

Para melhor organização, dividimos este capítulo em duas seções nas quais 

discutimos cada um de nossos objetivos. Sobre a participação na OEMI, 

ressaltamos que todos os dez professores participantes foram de acordo, bem como 

receberam e assinaram o TCLE, ficando com uma via. 

4.1 Reflexões e Narrativas dos professores de Matemática que lecionam em 

salas de aulas inclusivas 

Revisitando nossos objetivos, pretendemos, na seção 4.1.1, a) “Identificar os 

aspectos reflexivos presentes nas ações desenvolvidas com os professores de 

Matemática, mediante a perspectiva de Zeichner” e na seção 4.1.2, b) “Descrever 

as narrativas que emergiram durante a Oficina de Educação Matemática Inclusiva 

– OEMI, sob a ótica de Ponte”.  

4.1.1 – Aspectos reflexivos que emergiram na OEMI 

Realizamos em nossa OEMI, algumas atividades conforme descritas: a) 

Questionário inicial, b) elaboração de jogos entre professores e c) I Cenário 

Reflexivo. A seguir, descrevemos as discussões promovidas pela primeira 
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atividade, que foi o questionário inicial (Quadro 4.1) e relacionar essas contribuições 

com os aspectos reflexivos referente ao nosso primeiro objetivo. 

 

Quadro 4.1 - Atividade do Primeiro Encontro da OEMI 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Com a primeira pergunta, formalizamos a OEMI. Tal questionário foi 

respondido por todos os professores; seis no primeiro encontro e os quatro 

ausentes, nos dias subsequentes. 

A terceira pergunta aborda porque o professor escolheu o curso de 

Licenciatura em Matemática. O intuito dessa questão era compreender quais foram 

as motivações para a carreira docente (Quadro 4.2). 

Quadro 4.2 – Questionário Inicial – Respostas 

Participante Por que o professor escolheu o curso de Licenciatura em Matemática? 

Fátima Gosta da área de exatas e destaca que teve empatia com os seus professores 

de Matemática no Ensino Fundamental. 

Patrícia Gosta da área de exatas e se identifica com os cálculos. 

Gustavo Gosta da área de exatas, e foi a forma que encontrou para ingressar na carreira 
de processamento de dados (TI). 

Marcos  Gosta da área de exatas, tem afinidades com a disciplina. 

Carmem  Gosta da área de exatas, tem afinidades com a disciplina. 

Malu Gosta da área de exatas, tem facilidade com a disciplina de Matemática e pela 
demanda de procura de profissionais. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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As respostas foram similares entre os participantes, os quais ressaltam que: 

gostam da área de exatas e têm afinidades com a disciplina. No decorrer da OEMI 

os professores iniciaram uma discussão sobre a escolha da docência como 

profissão e esse momento propiciou algumas reflexões acerca das dificuldades do 

início de suas carreiras, os sonhos que estavam relacionados ao momento da 

escolha e dessa discussão conseguimos identificar alguns aspectos reflexivos, 

apontados no Quadro 4.3. 

Quadro 4.3 - Aspectos reflexivos relacionados às respostas do quadro 4.2. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Os participantes reafirmaram que, por conta das demandas do trabalho 

docente, geralmente não param para pensar em suas trajetórias e salientaram que 

há muito tempo não participavam de um encontro formativo para falar sobre as 

escolhas em ser professor. Isso porque, geralmente, quando são chamados a 

comparecer na Diretoria de Ensino para as formações continuadas, costumam fazer 

cálculos e falar sobre as habilidades que são fragilizadas, índices de desempenho, 

os indicadores das provas externas e da falta de interesse dos alunos. 

Pérez Gomez (1998) destaca que o pensamento pedagógico vai se 

modificando com o decorrer da experiência docente, mas os professores iniciantes 

chegam com um embasamento teórico muito bom por conta da recente formação 

acadêmica. Uma vez que a sabedoria profissional é transmitida de geração em 

geração, por meio da prática e da experiência do professor, Zeichner (1990, p. 18) 

acredita que “[...] a relação mestre-aprendiz é considerada o veículo mais 

apropriado para transmitir ao novato o conhecimento ‘cultural’ que o bom 

professor/a possui. O futuro professor/a é considerado como recipiente passivo 

desse conhecimento”. 

Dando prosseguimento a OEMI, na atividade b) foi proposta a Fase de 

Descoberta do DT. Nela, os professores elaboraram alguns jogos, montaram dois 

Autor da ação Observações dos professores Aspecto reflexivo  

Fatima Por falta de tempo e por conta das 
demandas, dificilmente refletimos sobre as 

nossas escolhas na carreira docente. 

Gestão de Tempo 

Malu É importante relacionar as práticas com a 
teoria. 

Pensamento Pedagógico 

Carmem  Precisamos ouvir e criar práticas em sala 
de aula, após a graduação. 

Abertura de espírito 

Gustavo O professor necessita aprender a lecionar. Conhecimento prático 



103 
 

 

grupos com três integrantes e tinham à disposição alguns materiais como: cartolina, 

cola, tesoura, fita adesiva, post-it, canetas, botões, folhas de sulfite e, para 

premiação, tínhamos alguns chocolates pequenos.  

O grupo I elaborou um jogo de botões que deve ser jogado em dupla. Utilizou 

números positivos e negativos escritos nos post-it, envolvendo as operações de 

adição e subtração. Quem terminasse o jogo com o maior número positivo era o 

vencedor. Já o grupo II elaborou um tabuleiro com casas, marcado com as palavras 

“início” e “fim”. Fizeram uso de copos descartáveis com uma pequena marca de 

cores diferentes para diferenciar os jogadores, utilizaram algumas cartas que 

informavam quantas casas poderiam avançar ou retornar no jogo, envolvendo 

operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, relacionando-as com a 

potenciação e radiciação, e quem terminasse primeiro o percurso era o vencedor. 

Com relação à metodologia utilizada na OEMI, os estudos de Ribeiro (2017) e 

Farias (2019) enfatizam que os profissionais da Educação apresentaram uma boa 

aceitação sobre esse método do Design Thinking, principalmente pelo 

compartilhamento das ideias dos docentes em diferentes contextos de suas 

práticas, sendo possível ampliar o conhecimento mediante as discussões com 

outros professores.  

Analisamos as discussões e as observações dessa segunda atividade, 

relacionando os aspectos reflexivos presentes no Quadro 2.2 com as discussões e 

as narrativas descritas no Quadro 4.4 a seguir. 

Quadro 4.4 - Aspectos reflexivos relacionados com a atividade b 

Autor da 
ação 

Observações dos professores Aspecto reflexivo  

Todos 

Os participantes enfatizaram que geralmente os jogos 

estão dispostos nos livros didáticos e apostilas e não 
necessitam criar as atividades. 

Abertura de espírito 

Fátima, Malu 
e Carmem, 

Marcos e 
Patrícia 

Abordamos em sala de aula jogos que relacionem o 
ensino da Matemática com o cotidiano. 

Responsabilidade 

Carmem e 
Marcos 

Precisamos relacionar a criação das atividades 
envolvendo jogos com as propostas do plano de aula. 

Abertura de espírito 
e Responsabilidade 

Gustavo 

A importância de ouvir o que está errado na atividade 

após a validação e refazer o processo ou modificar na 
próxima aula. O importante é saber fazer, mas segue com 
algumas ressalvas com relação ao ensino com 

ludicidade. 

Abertura de 

espírito, 
conhecimento 

prático e reflexão 

na ação. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Diante dessa análise, buscamos nos estudos de Zeichner (1993) o conceito 

de professor como prático reflexivo. Destacamos, também, que o precursor Dewey 

(1933) enfatizou a reflexão e a investigação em seus estudos, com atitudes 

ampliando a mentalidade, a responsabilidade e a honestidade; de igual maneira, 

ressaltou sua proposta pedagógica de aprender mediante a ação. 

Complementando, para Zeichner (1993), o professor reflexivo explora e aprofunda 

o seu ensino tanto na ação como sobre ela, sendo assim, esse docente se baseia 

no ponto de vista do saber, da teoria e da prática, divergindo da perspectiva da 

educação tradicional e racionalmente técnica.  

Com relação ao ato de rotina, devemos nos atentar, pois é regido pelos 

costumes tradicionais, por impulso e/ou por autoridade. Inclusive, nas instituições 

de ensino, existem diversos tipos de realidades, definindo os problemas, as metas 

e os objetivos; e as demandas são vistas sem muitas rupturas e, com isso, as 

situações-problema são minimizadas. 

Promovemos com os seis professores de Matemática o nosso “I Cenário 

Reflexivo da OEMI”, em que discutimos sobre os entraves vivenciados no ambiente 

escolar com relação à Educação Inclusiva e as particularidades das salas de aula. 

Esse foi um momento com ricas contribuições, principalmente, porque, para alguns 

dos nossos participantes, os alunos que são público-alvo da Educação Inclusiva 

precisam de laudo para comprovar a sua deficiência, para que os professores 

possam adaptar as atividades em Matemática. 

Diante das compreensões dos professores sobre a Educação Inclusiva, a 

pesquisadora propôs a esses que, em conjunto, elaborassem uma tabela com os 

perfis dos alunos que frequentam suas escolas e que porventura são aprendizes 

que não atendem aos padrões impostos pela sociedade. Tal atividade foi elaborada 

no I Cenário Reflexivo (Quadro 4.5), onde relacionamos as observações juntamente 

com as discussões dos Quadro 2.2 e Quadro 2.3, conforme demonstrado a seguir: 
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Quadro 4.5 - Aspectos reflexivos que estão relacionados ao I Cenário Reflexivo 

Autor da 
ação 

Depoimento dos professores Aspectos 
reflexivos  

Carmem 
Os meus alunos pertencem a uma comunidade carente e suas 
as condições são de extrema desigualdade. 

Reflexão 
enquanto prática 

social 

Malu 

Diante dessas situações, nós professores não precisamos 

esperar laudo, pois dificilmente estas crianças têm acesso à 
saúde pública. 

Democrática e 

Emancipatória/ 
Consciência 

social e Reflexão 
na ação 

Douglas 

A escola em que leciono está inserida na periferia, nunca parei 
para pensar nas situações desses alunos, que são desprovidos 

de justiça social. 

Consciência 
social e Reflexão 

na ação 

Fátima 

Nós, professores de Matemática, nos apegamos muito ao 
desempenho dos alunos, e inclusive somos cobrados por conta 

dos índices. Sinceramente, estou me perguntando qual o sentido 
em ensinar as regras da função trigonométrica para as crianças, 

se quando chegar em sua casa alguns vão sofrer uma violência 
doméstica, ou não terão onde dormir; precisamos relacionar a 
Matemática com as situações do cotidiano, fugindo das fórmulas 

e listas de exercícios. 

Reflexão 
enquanto prática 

social e Reflexão 
sobre a ação e 

sobre a reflexão 
na ação. 

Marcos 

Tenho muitos alunos bolivianos, que não compreendem as 

atividades propostas nos livros didáticos e sempre estão juntos, 
geralmente, não interagem com os demais alunos da sala de 

aula. 

Reflexão para a 

reconstrução da 
prática e 

Reflexão na 
ação 

Patrícia 

Sempre solicitei aos alunos com deficiência que sentem perto da 
minha mesa, nunca me dei conta de que eu estava excluindo-

os, a Educação Inclusiva é muito ampla. Outras meninas que 
são excluídas são alunas com filhos, elas deixam de ir para a 

escola por conta da maternidade. 

Reflexão para a 
reconstrução da 

prática e 
Reflexão sobre a 

ação e sobre a 
reflexão na 

ação. 

Fátima 

Tenho uma aluna que veio do Haiti e tenho extrema dificuldade 

em conversar com ela. Eu tenho uma sensação de fracasso em 
não conseguir propiciar o ensino dessa aluna, mas os seus 

colegas de sala demonstraram afeto e tentam colaborar. 

Consciência 

social e Reflexão 
na ação 

Todos 

A falta de materiais, falta de valorização, a quantidade de alunos 

em sala de aula, a falta de tempo para estudar, a fragilidade em 
relação à formação continuada nas quais não são abordados 

temas para além dos conteúdos matemáticos e a burocracia do 
cotidiano. 

Democrática e 

Emancipatória/ 
Consciência 

social e Reflexão 
na ação 

 Fonte: Elaborado pela autora 

A partir desse I Cenário Reflexivo, o nosso estudo começou a criar formas; 

entendemos ter sido crucial o momento de dar voz aos professores, pois a  

[...] tradição radical na formação do professor/a apoia somente 
aqueles que pretendem desenvolver ao mesmo tempo o 
pensamento reflexivo e a ação de reconstrução (pedagogia crítica) 
que, por definição, implica a problematização tanto da própria tarefa 
de ensinar, quanto do contexto em que se realiza (ZEICHNER, 
1990, p. 19 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 373). 
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Na perspectiva de uma reflexão para a reconstrução da prática, o professor 

tem um papel fundamental e é considerado um profissional autônomo que necessita 

refletir criticamente sobre a sua prática promovida no cotidiano. Segundo os estudos 

de Zeichner (1993) o professor precisa manifestar-se abertamente com relação ao 

trabalho e ao desenvolvimento de uma escola com aulas que promovam ética, 

justiça e emancipação social, ressaltando a abordagem no processo formativo para 

professores com a mesma perspectiva. 

Sobre a formação de professores, Zeichner (1990 apud PÉREZ GÓMEZ, 

1998, p. 374), enfoca um compromisso moral, que só se consegue após prepará-

los para que “[...] tenham perspectivas críticas sobre as relações entre a escola e 

as desigualdades sociais [...] para contribuir para a correção de tais desigualdades 

mediante as atividades cotidianas na aula e na escola”.  

Corroborando com as ideias de Zeichner (1993), Alarcão (2011) enfatiza a 

importância de a escola reflexiva ser uma comunidade social e estar organizada 

para educar e instruir os seus estudantes para a diversidade, em conjunto de seus 

professores, promovendo reflexões sobre as interações sociais.  

As discussões propiciaram uma abordagem profundamente humana, no 

desenvolvimento da OEMI, na qual os professores foram intuitivos e reflexivos. 

Destacaram as observações em relação aos alunos que compõem as suas salas 

de aulas e ressaltaram que esses são carentes de acompanhamentos familiares, 

afetividade, recursos, entretenimento, cultura, saúde e segurança e essa 

desigualdade impacta diretamente na aula. Para Alarcão (2011), é necessário 

compreender os fenômenos que se entrelaçam na relação professor – alunos e, 

principalmente, analisar os entraves que refletem sobre essa relação dentro da 

diversidade na escola. 

No decorrer da OEMI, os professores participaram de uma leitura de cordel do 

livro - Poesia que Transforma, do autor Bessa (2018, p. 25), “[...] Não existe uma 

cartilha que nos ensine a amar, frases certas pra dizer”, versando sobre a 

importância do amor nas diferenças “[...] Ensinar a respeitar todo tipo de amor, de 

entender um silêncio, ou um gemido de dor”. Mencionamos apenas alguns trechos 

da poesia e o nosso intuito era sensibilizar os nossos participantes e promover um 

ambiente com registros e trabalho colaborativo. 
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Após essa leitura, as professoras Carmem e Malu destacaram que as muitas 

demandas da sala de aula causam muitos obstáculos. O primeiro é o fato de 

perdermos o hábito de leitura e a reflexão sobre as nossas ações, principalmente, 

com o decorrer dos anos de carreira no magistério, realizando as práticas no modo 

“piloto automático”.  

Corroborando as observações feitas pelas participantes, Dewey (1933, apud 

ZEICHNER, 1993) destaca que o ato de rotina, conforme o Quadro 2.2, é regido 

pelos costumes e, geralmente, as demandas são enxergadas sem rupturas. Assim, 

os momentos de leitura nas aulas de Matemática são considerados práticas 

minoritárias para muitos professores. 

Em continuidade às atividades desenvolvidas na OEMI, retomamos as 

discussões relacionadas ao I Cenário Reflexivo, convidando os professores a 

participarem de uma atividade, nomeada de Receita Inclusiva (Figura 3.7). Nessa 

atividade, os professores receberam uma folha (Figura 3.7) para que preenchessem 

com a “receita” ideal para atingir as especificidades de alunos, de maneira a atender 

a todos. Queríamos ouvir dos professores se existe a possibilidade de desenvolver 

uma receita ou manual para lecionar e atender a diversidade que está presente nas 

salas de aulas, conforme respostas do Quadro 4.6. 

Quadro 4.6 – Elaboração da Receita Inclusiva 

Participante Receita Inclusiva11 

Carmem Preparo e conhecimento das formas de abordagem para cada tipo de 

deficiência; Quantidade de alunos em sala fator que contribui muito 
para o esquecimento dos alunos especiais. Conscientização social de 
forma amplia dentro e fora da escola.  Para aceitação e real 

participação do aluno com necessidade especial. Com isso seria o 
início da escola inclusiva. 

Malu Aula dinâmica, em grupos produtivos, onde as dificuldades sejam 

divididas e completadas entre os alunos. 

Fátima Conhecer qual é a deficiência do aluno, fazer um planejamento 

inclusivo, preparar aulas para que estes meus alunos sintam que fazem 
parte do grupo, mesmo que o material com que estejam trabalhando 

seja diferenciado. Desperta neste aluno sua autoestima e o desejo de 
aprender. 

 
11 Erros de grafia para manter a autenticidade das respostas. 
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Marcos Não é possível fazer uma receita ou Manual para lecionar, mas 
podemos tentar e promover em sala de aula, as seguintes ações: 

❖ Acolhimento 
❖ Respeito 

❖ Capacitação 
❖ Diversidade 

❖ Participação 
❖ Domínio 
❖ Estratégia 

❖ Amor 
❖ Incentivo 

❖ Igualdade 
❖ Gratidão 

Patrícia Agrupamentos produtivos, trabalhar o conteúdo com materiais lúdicos, 
interação entre os grupos de trabalho e parceria com os professores 

de recursos. 

Gustavo Procurar atividades que contemplem o assunto a ser ensinado de 
modo fácil a ser entendido por todos, atendimento individual se 
possível, desde que o professor se especialize, menos alunos na 

escola. 

Helena Envolvimento de pessoas, com boa vontade, amor fraternal, 
paciência, curiosidade e muita fé. 

Douglas Não podemos ter receitas ou manual para dar aula. 

Fonte: Elaborado pela autora 

A proposta desenvolvida na segunda fase da OEMI demonstra que os nossos 

participantes acreditam que exista um manual ou uma receita específica para 

lecionar. De acordo com as respostas dos professores Carmem e Gustavo, a 

quantidade reduzida de alunos em sala de aula pode contribuir para o 

desenvolvimento de suas receitas, bem como dar importância à formação de 

professores de Matemática. Para as professoras Patrícia e Malu, devemos 

promover agrupamentos produtivos, atividades lúdicas, assim como estabelecer 

parcerias no ambiente escolar com os professores das salas de recursos. 

Relacionamos as suas ações reflexivas ao Pensamento Pedagógico no Quadro 2.2. 

Durante as discussões, a professora Fátima destacou que, no início do ano 

letivo, “Não sabemos quem são os nossos alunos, e muito menos quais são as suas 

especificidades. Preparar um planejamento inclusivo, essas ações requerem tempo 

e na escola a burocracia e as rotinas sucumbem a criatividade do docente” (fala da 

professora durante a discussão). Em suas escritas, menciona a importância de 

despertar no aluno a autoestima e o prazer em aprender. As falas da professora 

Fátima corroboram os estudos elaborados por Zeichner (1993) sobre os aspectos 

reflexivos que envolvem o ato de rotina e ato de reflexão, conforme o Quadro 2.2. 

Relacionando as contribuições da professora Fátima ao nosso aporte teórico, 

juntamente com a nossa revisão de literatura, nos estudos de Araújo (2015), Costa 
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(2017), Bueno (2019), Lisboa (2019), Klôh (2019) e Silva (2019) há destaque para 

a política de Inclusão como relacionada ao ato de conviver, integrar, incluir, em que 

nos deparamos com muitos desafios a serem vencidos quando ensinamos aos 

alunos dentro de suas diversidades. Enfatizam que existe uma lacuna entre o que 

nos diz a literatura sobre Inclusão e as práticas pedagógicas desenvolvidas nas 

escolas do país.  

Já a professora Helena acredita que a afetividade pode promover o princípio 

de uma receita inclusiva, em sala de aula. Entretanto, os professores Douglas e 

Marcos compartilham das mesmas ideias e, em suas explanações, evidenciam que 

não existe receita ou manual para lecionarmos, inclusive em suas falas nas 

discussões. O professor Douglas destaca que “Necessitamos criar uma relação 

entre as práticas desenvolvidas em sala de aula e os momentos de reflexões, não 

podemos criar materiais diferenciados, pois cada aluno tem a sua especificidade” 

(fala do professor). Relacionamos as falas do professor Douglas com o aspecto 

reflexivo Equilíbrio, conforme o Quadro 2.2. 

Em contrapartida, para o professor Marcos, idealizar uma receita ou o manual 

inclusivo é uma utopia. Ele acredita que podemos promover ações em sala de aula 

que possam ser inclusivas, o que nos leva a entender sua fala como ato de reflexão 

(conforme o Quadro 2.2) e pensamento pedagógico. Esses são os aspectos 

reflexivos que convergem com a perspectiva do professor como prático reflexivo. 

Relembramos que, tanto para Dewey (1933) quanto para Zeichner (1993), os 

docentes necessitam ter diferentes perspectivas, pois essa ação contribui para a 

superação da relação linear que existe entre o conhecimento científico–técnico e a 

prática na sala de aula, destacando que temos por necessidade um professor que 

seja crítico e reflexivo. 

Em continuidade as análises de dados que emergiram na OEMI, no Quadro 

4.7, explanamos as Políticas Públicas do Brasil e os marcos legais que 

fundamentam os estudos sobre Inclusão, assim como a Declaração Mundial de 

Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994). 
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Quadro 4.7 – As Contribuições dos Professores sobre as Políticas Públicas 

Participante As Narrativas dos professores  

Carmem O Tratado de Salamanca é muito conhecido, tenho a impressão de 

que é um processo muito demorado, para implementar a Inclusão 
no país. 

Malu Gostaria de saber se fora do país a Educação Inclusiva acontece 
realmente, acredito que devido a nossa desigualdade social somos 

um país muito atrasado. 

Fátima Analisando a imagem, percebemos o avanço e, ao mesmo tempo, 

eu tenho medo do que pode acontecer daqui para a frente, diante da 
tragédia política que vivemos. 

Marcos É evidente o avanço promovido pelas políticas públicas, pelos 
tratados, convenções, inclusive pela BNCC e até pelo currículo 

paulista, minha maior angústia é relacionar toda essa teoria com a 
prática em sala de aula. 

Patrícia Meu olhar para o aluno com deficiência sempre foi restrito, e 

geralmente eu perguntava ao meu coordenador, será que esse 
aluno tem laudo, hoje percebo que minha pergunta sempre foi 
desnecessária. Os documentos existem e precisamos nós, os 

profissionais da ponta, ter um olhar inclusivo. 

Gustavo Legalmente estamos amparados, mas falta capacitação aos 
professores. 

Helena Temos o avanço nas Políticas Públicas, mas isso não chega até o 
professor da base. 

Douglas Para sermos inclusivos, teremos que romper com muitos 

paradigmas que estão entranhados na Educação e, inclusive, a 
Formação Inicial do professor precisa mudar. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Identificamos nas observações dos professores o aspecto reflexão sobre a 

ação (Quadro 2.2). Nos estudos de Zeichner (1993), a reflexão crítica é de extrema 

importância no processo formativo do docente. A reflexão - sobre - a – ação, 

possibilita-nos realizar uma análise sobre as ações a posteriori, sendo viável a 

reflexão sobre as ações retrospectivas.  

[...] a reflexão sobre a ação é um componente essencial do processo 
de aprendizagem permanente que constitui a formação profissional. 
Em tal processo se abrem para consideração e questionamento 
individual ou coletivo não apenas as características da situação 
problemática sobre a qual atua o profissional prático (SCHÖN, 1987 
apud PÉREZ GÓMEZ 1998, p. 371). 

Ao realizarmos na OEMI o II Cenário Reflexivo, relacionamos as ideias da 

Educação Inclusiva e promover algumas rupturas nas concepções dos docentes. 

Nosso intuito no II Cenário Reflexivo foi realizar um café da manhã inclusivo para 

os professores de Matemática. Nesse momento, participaram de uma experiência 

na qual tiveram algumas privações motoras e/ou sensoriais.  

Conforme disponibilizamos nas Figuras 3.12, 3.13 e 3.14, promovemos 

momentos de interação social entre os professores de Matemática, sendo 
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necessário a colaboração entre eles. Inclusive, durante essa atividade, era possível 

observar a importância das diferentes formas e medidas geométricas nos objetos 

que estavam na mesa do café, uma vez que tínhamos à disposição alguns copos 

com formatos de tronco de cone, leite e sucos em embalagens representando os 

prismas, frutas (laranja, limão e melão) inteiras e cortadas, bolos redondos, biscoitos 

redondos de diferentes tamanhos, pão de forma em formato de triângulos, torradas 

em formatos quadrados e guardanapos.  

Esse II Cenário Reflexivo contribuiu grandemente para as nossas análises, 

pois observamos que os professores com as devidas limitações sensoriais tentaram 

construir um trabalho colaborativo, mas isso levou alguns longos minutos. A 

proposta dessa atividade era de que esses participantes pudessem conviver, é 

importante destacar que esse é um dos pilares educacionais. 

Nos estudos de Alarcão (2011) fica evidente que o professor como prático 

reflexivo não pode ficar isolado em sua prática escolar, mas necessita construir os 

saberes em conjunto de seus pares pedagógicos. No transcorrer dessa atividade, 

observamos que os docentes apresentaram muitas dificuldades na comunicação 

entre eles, pois não conseguiam descrever o que estavam enxergando para os 

participantes que estavam vendados; outros, mesmo com as limitações, não 

aceitavam nenhum tipo de ajuda. 

O Professor Douglas percebeu as formas e medidas geométricas na mesa. 

Ele estava com limitações sensoriais e descreveu aos seus colegas que esse café 

tinha uma abordagem Matemática, assim como que poderíamos levar essa 

discussão para a sala de aula quando abordamos as proporções, o tamanho dos 

copos, entre outras propostas que estavam no seu campo de visão. Salientou 

também que as formações de professores poderiam ser nesses moldes reflexivos. 

Diante dessa fala, podemos relacionar as ideias de Ponte (1998), que ressalta que 

o processo formativo pode ser proposto com métodos diferenciados, pois “[...] o 

professor que se quer desenvolver plenamente tem toda a vantagem em tirar partido 

das oportunidades de formação que correspondam às suas necessidades e 

objetivos” (PONTE, 1998, p. 28). 

Nessa atividade, era necessário que os participantes tivessem empatia; o ato 

de se colocar no lugar do outro foi crucial e a proposta era de que todos, 
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independentemente das limitações, participassem do café. Diante dessa dificuldade 

era fundamental que os professores colaborassem entre si. A seguir, temos o 

Quadro 4.8, relacionamos as vivências dos professores com os aspectos reflexivos 

apresentados no Quadro 2.2. 

Quadro 4.8 – II Cenário Reflexivo 

Participante b) O que foi vivenciar esse II Cenário 

Reflexivo? 

c) Quais foram os aspectos 

reflexivos, nesse Cenário? 

Carmem Preciso enxergar as pessoas com um outro 
olhar, e necessito ultrapassar as minhas 

barreiras, não é apenas o aluno, e sim todos 
que estão ao meu redor, pois, em muitos 
momentos estamos próximos e não 

enxergamos a pessoa. 

O ato de Refletir, Abertura de 
Espírito e Reflexão na ação. 

Malu Nunca tinha vivenciado uma situação 
dessas. Embora momentâneo, tive a 
sensação de estar perdida por longos 

minutos da minha vida, tive muita dificuldade. 

O ato de Refletir, Abertura de 
Espírito e Reflexão na ação e 
Pensamento Prático. 

Fátima Rica contribuição, não conseguia ouvir os 
que as pessoas falavam, precisamos romper 
com muitos padrões, acredito que hoje 

rompemos com os moldes da formação de 
professores. Oferecemos um banquete para 

os nossos alunos, mas não paramos para 
pensar como eles terão acesso a tudo isso. 

Abertura de Espírito, O ato de 
Refletir, Reflexão na ação e 
Pensamento Prático. 

Marcos Não paro de pensar em como as pessoas 
que têm qualquer tipo de deficiência 

sobrevivem. Num café que era para ser 
simples, eu tive tantas dificuldades. Esse 

momento foi rico nas ações e triste ao mesmo 
tempo. 

O ato de Refletir, Reflexão na 
Ação e Equilíbrio. 

Patrícia Foi algo bem interessante, um ajudando o 
outro, tínhamos pessoas que estavam 

representando os alunos com necessidades 
especiais.  

Eu tive bastante ajuda, nossos colegas 
estavam bem-dispostos em ajudar, a 
sensação de estar inútil foi muito forte, não 

consegui lidar. 

Abertura de Espírito, O ato de 
Refletir, Reflexão sobre a Ação e 

sobre a reflexão na Ação e 
Pensamento Prático. 

 
  

Gustavo Interessante ideia, não apenas pela questão 
da inclusão como também as formas 
geométricas, muito bom, excelente. Tivemos 

um exercício por tempo limitado; essa 
privação de movimentos e sentidos nos leva 

à reflexão para desenvolvermos e melhorar 
as nossas práticas pedagógicas e sociais.  

Abertura de Espírito, O ato de 
Refletir, Reflexão sobre a Ação e 
sobre a reflexão na Ação, 

Pensamento Prático. 

Helena Eu gostei bastante, foi muito importante, tive 
muita dificuldade para me alimentar. Gostei 

de participar dessa vivência. 

Pensamento Pedagógico, O ato 
de Refletir. 

Douglas Considerei que foi um café solidário, fiquei 
emocionado, não precisei pedir ajuda, um 
colega foi bem prestativo comigo. 

Abertura de Espírito, O ato de 
Refletir, Reflexão sobre a Ação e 
sobre a reflexão na Ação e 

Pensamento Prático. 

Alice Gostei da atividade, mas confesso que fiquei 
tímida com a situação. 

O ato de Rotina e Equilíbrio. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Com base no exposto (Quadro 4.8) constatamos o quanto a reflexão é 

significativa no processo formativo. Inclusive, temos muitos estudos e pesquisas 

que relacionam a reflexão com a formação dos professores, o conhecimento 

profissional, as perspectivas da prática e sua reconstrução no desenvolvimento das 

ações dos professores em sala de aula. Na perspectiva prática, o professor tem um 

novo papel em que necessita superar as relações lineares que são estipuladas entre 

os conhecimentos científico–técnicos e a prática na sala de aula. Para Zeichner 

(1993), esse novo papel do docente evita o estigma de conservador da prática 

tradicional, propiciando ambientes com situações críticas e reflexivas. 

Durante o nosso II Cenário Reflexivo, percebemos que os participantes 

gostaram da atividade proposta. Todos deixaram evidente a importância de que os 

demais encontros promovam essa sensibilidade na formação de professores, que 

isso não seja apenas restrito à disciplina de Matemática, pois a escola necessita de 

práticas que propiciem a reflexão de todos que nela habitam; os aspectos reflexivos 

estão conforme o Quadro 2.2.  

Entre os participantes, tivemos a professora Alice. Podemos relacionar seus 

aspectos reflexivos ao ato de rotina. Segundo Dewey (1933 apud ZEICHNER, 

1993), esse ato é regido principalmente pela tradição e pelos costumes; no sistema 

educacional, nos deparamos com diversas expressões dele. Sobre as narrativas 

dos demais participantes, podemos notar o ato de refletir como uma ação humana 

evidente.  

Seguindo os postulados de Dewey (1933 apud ZEICHNER, 1993), a reflexão 

não é uma sequência de passos dados, linearmente, promovendo momentos de 

defrontações e resoluções de problemas. Pelo ponto de vista do saber, as atitudes 

dos docentes devem divergir da perspectiva da educação tradicional e 

racionalmente técnica. 

Observamos que os seis participantes da OEMI apresentaram o aspecto 

reflexivo de abertura de espírito. Para Dewey (1933 apud ZEICHNER, 1993), por 

meio da reflexão, poderemos ampliar as mentalidades, a responsabilidade e a 

sinceridade, pois aprendemos por meio da ação. Isso faz com que a abertura de 

espírito seja a primeira atitude do indivíduo, a qual se traduz no desejo de ouvir mais 

de uma opinião, de admitir diversas possibilidades para a resolução dos problemas 
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que surgem no cotidiano, como considerar o erro, por exemplo. Geralmente, os 

professores que têm essa atitude questionam o que estão a fazer e o que fazem na 

sala de aula. 

Além de ter embasado os seus estudos no pensamento reflexivo de Dewey 

(1933), Zeichner (1993) deu continuidade em suas pesquisas, utilizando as teorias 

de Schön (1987) sobre a prática reflexiva que implica na imersão nos valores e está 

relacionada com os aspectos afetivos, sociais e políticos.  

O II Cenário Reflexivo da OEMI propiciou aos participantes o aspecto de 

Reflexão - sobre - a - ação e sobre – a – Reflexão – na - ação, que é considerada 

uma reflexão crítica. Segundo Schön (1987, apud PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 371), 

o processo de “[...] reflexão sobre a ação é um componente essencial na 

aprendizagem permanente que constitui a formação profissional”. Podemos analisar 

as nossas ações retrospectivas e prospectivas, em busca de novas soluções para 

os problemas com que nos deparamos. Esse processo é aberto e considera: os 

questionamentos, sejam eles individuais ou coletivos; os procedimentos usados na 

fase de diagnóstico e definição do problema; a definição de metas; a escolha de 

meios; a própria intervenção que aquelas decisões desenvolvem e até “[...] os 

esquemas de pensamento, as teorias implícitas, as crenças e as formas de 

representar a realidade que o profissional utiliza nas situações problemáticas, 

incertas e conflitantes” (SCHÖN, 1987 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 371). 

Ao final da OEMI aplicamos aos professores o questionário final (Quadros 4.9, 

4.10 e 4.11).  Nesse questionário foi possível identificar tanto aspectos reflexivos, 

sintetizados no Quadro 2.2 e no Quadro 2.3, quanto determinadas narrativas dos 

docentes. Estas últimas serão discutidas na próxima seção. 

Quadro 4.9 – Questionário final da OEMI - Narrativas I 
Participante 1) Há quanto 

tempo você 
trabalha com 
os alunos 

público-alvo 
da Educação 

Inclusiva? 

2) 2) Como se 

sente atuando 
em uma sala 
de aula de 

público 
heterogêneo? 

 

3) No seu ponto 

de vista, os 
alunos 
aprendem 

Matemática da 
mesma forma? 

Argumente. 
 

4) Qual é a 

sensação quando 
se depara com 
alunos da 

Educação 
Inclusiva em sala 

de aula? 
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Carmem 9 anos Em alguns 
momentos com 

muitas 
dificuldades, 

pelo fato de que 
a convivência 

não é fácil. 

Não, cada um 
adquire o 

conhecimento de 
uma forma, o 

importante é ter 
estratégias para 

alcançar a todos. 

Às vezes me sinto 
impotente, visto 

que não consigo 
trabalhar como 

gostaria com todos 
os alunos. 

Malu 3 anos  Me sinto à 

receosa.  

Não, cada aluno 

tem a suas 
potencialidades e 

as 
particularidades, 

mas todos são 
capazes de 
aprender. 

Perdida, tentando 

encontrar meios 
para atender todos 

os alunos. 

Fátima 5 anos Muito bem, é a 

situação ideal 
para 
desenvolver as 

potencialidades 
humanas. 

Não, eles 

aprendem 
observando, 
testando ideias, 

agindo com 
coragem e 

ousadia sem 
medo de errar. 

Preocupada, pois 

as vezes não 
temos os 
conhecimentos 

psicopedagógicos 
para avançar no 

processo de 
ensino. 

Marcos 5 anos Gosto, pois, é 
desafiador e 

desperta o 
desejo de 

apreender 
sempre, 
buscando 

caminhos para 
atingir os 

objetivos. 

Não, todos temos 
os nossos 

limites, e a nossa 
maneira de 

aprender. 

Preocupado, pois 
tenho que 

conhecer este 
aluno, suas 

limitações e traçar 
algumas 
estratégias para 

atingir o objetivo. 

Patrícia 3 anos O meu maior 
incomodo é a 
superlotação 

das salas. 

Sim, como falei, 
a sala lotada dá 
mais trabalho no 

aprendizado. 

Fico impactada, e 
penso que a 
formação inicial 

poderia nos 
preparar melhor. 

Gustavo 2 anos Desafiado a 

cada momento, 
refletindo as 
ações, 

buscando meios 
de desenvolver 

o trabalho. 

Cada pessoa 

aprende de uma 
maneira. Acredito 
que o sistema 

escolar busca 
com seus 

métodos atingir o 
maior número de 
pessoas quanto 

ao aprendizado. 

Me sinto uma 

incapaz, minha 
vontade era dar 
uma contribuição 

para o pleno 
desenvolvimento 

dos alunos. 

Helena 3 anos Me sinto 

atribulada, acho 
muito difícil. 

Não, cada aluno 

tem o seu tempo 
de 
aprendizagem. 

Me sinto na 

obrigação de 
procurar estudar 
atividades que 

interessam a 
criança e a ajude 

na aprendizagem. 

Douglas 2 anos Desafiado, tento 

trabalhar com 
diferentes 

recursos. 

Não, cada aluno 

tem uma forma 
de 

aprendizagem. 

Grande 

preocupação em 
atingir os objetivos 

de aprendizagem e 
autonomia para 

esse aluno. 
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Alice 5 anos Me sinto com 
necessidade de 

aprender cada 
vez mais. 

Não, temos que 
preparar aula 

diferenciadas 
para esses 

alunos. 

Fico apreensiva 
porque eles ficam 

perdidos na sala 
de aula e os 

alunos se afastam 
e não ajudam. 

Pedro 1 ano Quanto mais o 
público é 

diversificado, 
maior é o nosso 

aprendizado. 

Não, cada aluno 
tem seu tempo 

de aprendizado. 
As experiências 

de vida dos 
educandos, 

ambiente, 
famílias, entre 
outros, 

influenciam no 
aprendizado. 

Me sinto 
preocupado com o 

aprendizado desse 
aluno. 

                                 Fonte: Elaborado pela autora 

Ao analisarmos o Quadro 4.9, constatamos que os três processos que 

compõem o pensamento do professor reflexivo ficam evidentes, conforme 

apresentados no Quadro 2.2, sendo eles: “Conhecimento Prático, Reflexão na Ação 

e Reflexão sobre a Ação e sobre a reflexão na Ação”. Segundo os estudos de Schön 

(1987 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998), ao incluir e gerar uma nova forma pessoal de 

compreender a prática, o conhecimento promove novas transformações que afetam 

as ações e os pensamentos do professor reflexivo. Para o autor, o conhecimento 

prático é estudado como um processo de diálogo reflexivo, mediante as ações 

tomadas nas situações-problema. Segundo Pérez Gómez (1998, p. 368) “[...] não 

se pode compreender a atividade eficaz do professor/a quando enfrenta os 

problemas singulares, complexos, incertos e conflitantes da aula, se não se 

entendem esses processos de reflexão na ação”. 

Em continuidade a análise do questionário final identificamos nas narrativas 

docentes alguns aspectos reflexivos, conforme apresentamos no Quadro 4.10. 

Quadro 4.10 – Questionário final da OEMI – Narrativas II 

Participante 5) Como seus 

alunos lidam com 
os alunos da 

Educação 
Inclusiva em sala 

de aula? 
 

6) Seus alunos da 

Educação Inclusiva 
participam e 

interagem com as 
atividades 

propostas em 
Matemática? 
 

7) No seu ponto de vista, é 

possível que esse público 
possa aprender Matemática? 

Especifique os entraves e os 
benefícios. 

Carmem Em colaboração Em alguns momentos 

sim, vai de acordo 
com a atividade 
proposta. 

Sim, porém da sua forma, e no 

seu tempo e disponibilidade é 
que considero grande 
dificuldades em salas de aula 
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Fonte: Elaborado pela autora 

Relacionando aos estudos de Zeichner (1993), notamos que algumas 

respostas dos docentes (Quadro 4.10) estão interligadas com os aspectos reflexivos 

presentes no Quadro 2.2: Pensamento pedagógico, Reflexão na ação, 

Conhecimento prático e na Reflexão sobre a ação e sobre a Reflexão na ação. 

para se ter um aprendizado 
efetivo. 

Malu Se sentem bem e 

agem 
normalmente, 

entre eles não 
existe diferença. 

Poucas vezes. Sim, respeitando as limitações e 

meu maior entrave é o 
preconceito. 

Fátima Lidam bem, e 

geralmente sem 
grandes problemas 
ou divergências.  

Ainda não como o 

desejado, talvez por 
falta de subsídios e 
ambientes 

adequados. 

Sim, o meu maior entrave está 

no ambiente que necessita ser 
adequado; precisamos de 
acessibilidades em nossas 

escolas, a socialização é um 
benefício ímpar. 

Marcos Eles são parceiros 
e ajudam-se na 

medida de suas 
limitações, pois 

eles também, em 
muitos momentos, 

não sabem como 
lidar com o colega 
com deficiência.  

Sim. Sim, necessitam ter 
independência em suas vidas 

como cidadãos. 

Patrícia A grande maioria 

acolhe ajudando-
os em tudo. 

Sim, a interação ajuda 

muito. 

Sim, muitos alunos com 

deficiência têm mais interesse 
em aprender do que os 
chamados normais. 

Gustavo Socializam bem. Existe a tentativa de 

participação, em 
algumas atividades, 

em outras não se 
sentem despertados. 

Todos os sistemas de ensino no 

Mundo se preocupam de modo 
especial pelo ensino de 

Matemática, pois aprender a 
Matemática é difícil para todos. 

Helena Muito bem, até 
ajudam nas 

atividades tanto 
escolares como 

físicas. 

Sim, com a minha 
ajuda também. 

Sim, é possível, porém 
dependendo da deficiência é 

bem complicado. 

Douglas São extremamente 
solidários, 
cuidadosos. 

Sim, atividades 
sempre com 
propostas diferentes. 

Depende muito da necessidade 
específica do aluno. 

Alice Os meus alunos 

não interagem, 
deixam os alunos 
com deficiência de 

lado e não se 
misturam. 

Depende, só sé for 

com atividades 
diferenciadas ou 
adaptadas. 

Sim, é possível, mas acho que 

teria que ter professores mais 
qualificados ou um professor a 
mais na sala de aula. 

Pedro São solidários.  Sim. Atividades 

realizadas em sala 
possibilitam a 
participação de todos. 

Sim, talvez não mesma 

intensidade, o aprendizado na 
Matemática é importante para o 
desenvolvimento pessoal e 

social. 
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Destacamos em nossa fundamentação teórica que a reflexão implica diretamente 

os valores que são construídos e se relacionam com as ações afetivas, sociais e 

políticas.  

Continuando nossas análises com base no Quadro 4.10, as explanações dos 

professores estão relacionadas aos aspectos do Quadro 2.3: reflexão enquanto 

prática social e reflexão para a reconstrução da prática. Para Zeichner (1990 apud 

PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 374), necessitamos promover uma educação para a 

diversidade e que os professores “[...] tenham perspectivas críticas sobre as 

relações entre a escola e as desigualdades sociais [...] para contribuir para a 

correção de tais desigualdades mediante as atividades cotidianas na aula e na 

escola”. Em seus estudos sobre a reconstrução social, Zeichner (1993) propõe que 

o ensino e a formação de professores pretendam desenvolver explicitamente a 

consciência social dos cidadãos com o objetivo de construir uma sociedade 

igualitária e justa. 

Constatamos nas falas dos professores o desafio que é ensinar a Matemática 

na perspectiva Inclusiva. Apoiamos os nossos estudos sobre a Matemática Inclusiva 

nas autoras Fernandes e Healy (2015), que abordam o ensino da Matemática por 

meio dos cenários multimodais que são desenvolvidos e aplicados utilizando os 

objetos matemáticos, estímulos, e destacando a importância dos canais sensoriais.  

Do mesmo modo que Fernandes e Healy (2015), temos como preocupação 

fundamental oferecer uma cultura na qual professores e alunos sintam-se 

preparados para um fazer escolar satisfatório e prazeroso, tanto para quem ensina 

como para quem aprende, e ainda assim  

[...] acreditamos que é possível atender todos os alunos por meio de 
práticas pedagógicas que os tornem sujeitos ativos e capazes de 
usar não só seus olhos e ouvidos, mas todo o potencial do seu corpo 
perceptivo no momento de aprender Matemática (FERNANDES; 
HEALY, 2015, p. 11). 

Para Zeichner (1993) o sistema de ensino precisa ser inclusivo, sendo crucial 

no processo de idealização e realização de uma sociedade justa. Como já dito 

acima, em seus estudos sobre a reconstrução da prática reflexiva, o autor ressalta 

que professor e aluno precisam ter a capacidade de pensar e agir criticamente. 

Essas habilidades são promovidas por uma escola reflexiva que tem em conjunto o 
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trabalho de seus aprendizes, em parceria com os docentes, gestores e toda a sua 

comunidade e famílias. 

A seguir, temos as últimas respostas do questionário final, condensadas no 

Quadro 4.11, as quais foi possível relacionar com alguns aspectos reflexivos. 

Quadro 4.11 – Questionário final da OEMI- Narrativas III 

Participante 8) Quais conceitos 
matemáticos 

apresentam maior 
dificuldade em serem 

desenvolvidos em 
uma sala de aula 
inclusiva? 

9) Quais são as suas 
considerações sobre a 

sua formação inicial e 
continuada em relação 

ao ensino da 
Matemática na 
Educação Inclusiva? 

 

10) Qual é o papel 
da Escola em 

relação aos alunos 
da Educação 

Inclusiva? 
 

Carmem Álgebra e Geometria  Sabemos muito pouco 
sobre Educação Inclusiva 

na Matemática, 
principalmente, sobre 
incluir nossos alunos. 

A escola precisa 
avançar com o seu 

papel fundamental 
na inclusão social, 
essa atitude vai além 

dos conhecimentos 
específicos de cada 

disciplina, 
precisamos inserir as 
pessoas na 

sociedade. 

Malu As definições dos 
conceitos Matemáticos. 

Fundamental, é um 
excelente crescimento 

profissional. 

Integrá-lo à 
sociedade na medida 

do possível. 

Fátima Situações poucos 
visuais como geometria 
e álgebra e as 

definições.  

Necessária a abordagem 
na formação inicial. 

Assegurar uma 
educação de 
qualidade para 

todos. 

Marcos Geometria e definições. A formação inicial é muito 
importante na vida dos 
professores. 

Acolhimento e 
promover a inclusão. 

Patrícia Desenhos geométricos. Nós precisamos investir 

em nossas formações. 

Acolhimento. 

Gustavo Abstração e lógica. Não houve abordagem na 

minha formação inicial 
sobre a Educação 
Inclusiva. E até o 

momento foram 
pouquíssimos na 

formação continuada, 
todas as áreas deveriam 

fazer. 

Promover formação 

aos professores para 
que possamos 
atender a todos os 

alunos. 

Helena Polinômios e Geometria Muito necessária. Dar apoio 

pedagógico e 
estrutural.  
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Douglas Multiplicação, Divisão e 
Geometria. 

Precisamos buscar novos 
caminhos, eu acredito na 

reflexão sobre as nossas 
práticas. 

Muito importante, 
promover 

socialização e 
integração. 

Alice Equação e Cálculos Precisamos nos preparar, 

capacitações para dar 
estas aulas. 

Acolhimento. 

Pedro Conceitos abstratos, 
álgebra e geometria. 

Precisamos nos reunir 
para refletirmos juntos. 

Acolhimento. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Segundo a perspectiva de Zeichner (1993), no Quadro 4.11 identificamos 

alguns aspectos reflexivos presentes nos Quadros 2.2 e 2.3: Pensamento 

pedagógico, responsabilidade, conhecimento prático, reflexão na ação e reflexão 

sobre a ação e sobre a reflexão na ação, reflexão para a reconstrução da prática, 

democrática e emancipatória.  

Analisando as respostas dos professores com relação à importância da 

abordagem sobre a Educação Inclusiva na formação inicial Zeichner (1993) destaca 

que cabe à essa formação promover discussões sobre os diferentes pontos de 

vistas, relacionados à justiça social, ao ensino para a diversidade e à Inclusão (entre 

outras propostas que idealizam uma reconstrução social).  

Diante dos estudos do autor, é destacado que esses assuntos não são 

abordados, e o professor segue apenas reproduzindo teoremas, conceitos e 

concepções sem refletir acerca das necessidades que envolvem a sociedade. 

Salientamos a importância do pensar sobre “[...] as consequências sociais e 

políticas do seu trabalho” (ZEICHNER, 1993, p. 26) e o quanto esta ação contribui 

para diversas mudanças na prática docente.   

Para Zeichner (1993), as práticas reflexivas podem ter tendências 

democráticas e emancipatórias propiciando aos professores momentos de reflexões 

sobre as situações de desigualdades e injustiças sociais que acontecem na sala de 

aula. Isto é, somos profissionais críticos e reflexivos e necessitamos estar 

engajados com as questões sociais e inclusivas para que possamos promover uma 

escola reflexiva aos nossos estudantes.  

Conforme o Quadro 4.12, temos os relatos dos professores sobre as 

atividades Matemáticas que foram propostas em sala de aula contemplando “todos 

os alunos”. Cumpre ressaltar que dos 10 professores que participaram de nossa 
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oficina, apenas três trouxeram as devolutivas das atividades desenvolvidas e 

aplicadas. 

Notamos que a professora Carmem, que participou da nossa OEMI, ficou 

muito emocionada em sua narrativa e, principalmente, com o momento que essa 

atividade propiciou aos seus alunos.  

Quadro 4.12 – Descrição da prática desenvolvida pela professora de Matemática - 
Carmem 

Participante Objeto 

Matemático  

Desenvolvimento da Prática Relatos dos professores sobre 

as atividades Matemáticas que 
foram propostas em sala de aula 
contemplando “todos os 

alunos” 

Carmem Geometria 
(identificação 
das diferentes 

figuras 
geométricas 

na geometria 
plana e 

espacial). 
Alunos do 7º 
ano 

Os alunos trabalharam em 
grupos, não deixei ninguém 
fazer sozinho, eu consegui. 

Elaboramos um robô 
geométrico, minha turma está 

no 7ºano, aproveitei para fazer 
a retomada dos 

conhecimentos sobre a 
geometria plana, e as devidas 
diferenças entre geometria 

espacial e plana. Construímos 
nossas figuras em folha de 

sulfite colorida, ou até mesmo 
os alunos coloriram de acordo 

com as suas preferências, 
recortamos e colamos e 
montamos um robô, foi uma 

experiência muito rica em 
aprendizagem. Em sala de 

aula, tenho dois alunos com 
deficiência e eles interagiram 
muito nessa atividade. 

Percebi que, em grupo, os 
alunos se ajudam. 

Continuo achando que sabemos 
muito pouco sobre a Educação 
Inclusiva, e essa atividade 

demonstrou que posso extrapolar 
em minha prática. Além de seguir 

o currículo e abordar os temas 
matemáticos, eu consegui formar 

grupos em sala de aula e 
desenvolver um trabalho. A 
princípio, foi uma bagunça, mas, 

no decorrer, os alunos interagiram 
e todos participaram. Foi tudo bem 

simples, apenas a construção de 
um robô com peças geométricas, 

mas o ensinar Matemática com 
sentido, com afeto, foi muito 
diferente. Confesso que essa 

oficina foi muito importante para o 
desenvolvimento da minha prática 

docente, uma vez que foi possível 
compreender e se colocar no lugar 
do aluno, de acordo com sua 

dificuldade. Muitas vezes, até nos 
atentamos ao aluno, mas não nos 

colocamos no lugar deles, não 
sabemos como se sentem. Por 

isso, foi possível voltar com outra 
percepção do aluno com 
deficiência. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Identificamos na fala da professora Carmem os seguintes aspectos reflexivos: 

Pensamento pedagógico, a Abertura de Espírito, Equilíbrio, Reflexão na ação e a 

Reflexão para a Reconstrução da Prática (Quadros 2.2 e 2.3). Nesse sentido, 

revisitamos os estudos de Zeichner (1993), que são embasados em Dewey (1933), 

os quais enfatizam que a reflexão e a investigação podem ampliar a mentalidade, a 

responsabilidade e a sinceridade. Tais dados salientam que, em sua proposta 
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pedagógica, o pensamento pedagógico é desenvolvido mediante a experiência do 

professor. 

Nesse processo de ação reflexiva – que não consiste em uma sequência de 

passos ou procedimentos empacotados –, ter equilíbrio entre as ações envolvendo 

a rotina e a reflexão (uma das atitudes utilizadas pela professora Carmem) foi 

crucial. Segundo a perspectiva do autor, a Abertura de Espírito “[...] refere-se ao 

desejo ativo de se ouvir mais do que uma única opinião, de se atender a possíveis 

alternativas, de se admitir possibilidade de erro, mesmo naquilo em que se acredita 

com mais força” (DEWEY, 1933 apud ZEICHNER, 1993, p. 18). Por fim, observando 

as narrativas da professora Carmem, percebemos que a formação de professores 

precisa estar concatenada com os processos que envolvem a reflexão, seja na ação 

e/ou na reconstrução da prática do docente, para que o sistema de ensino possa 

promover uma escola reflexiva. 

A seguir, temos as análises do Quadro 4.13 com as contribuições da 

professora Fátima, que contempla em suas descrições a importância de abordagem 

da Matemática com assuntos do cotidiano, prática realizada em sua sala de aula 

com os alunos do 6º ano. 

Quadro 4.13 – Narrativas da prática desenvolvida pela professora de Matemática - 
Fátima  

Participante Objeto 
Matemático  

Desenvolvimento da 
Prática 

Relatos dos professores sobre 
as atividades Matemáticas que 

foram propostas em sala de aula 
contemplando “todos os alunos” 

Fátima Retomada dos 
números 

decimais 
mediante 

conhecimentos 
prévios.  
 

Alunos do 
6ºano. 

 
 

Elaborei um mercado 
fictício na sala de aula. Os 

alunos realizaram essa 
atividade em grupo. 

Distribuí dinheiro fictício 
(uma quantia de R$ 
300,00), encartes do 

supermercado que tem 
próximo da escola e fiz a 

seguinte solicitação “Que 
o grupo realizasse uma 

compra para suprir uma 
família de quatro 
pessoas, com o valor de 

R$300,00”. 
 

Permiti o uso da 
calculadora para facilitar 

as operações (adição, 
subtração, multiplicação e 
divisão). Eu rompi com um 

Foi uma boa experiência, seria legal 
se eu tivesse dado continuidade; 

por conta da pandemia, não 
consegui aplicar nas minhas outras 

salas. Preferi separar os alunos em 
grupos e dar algumas missões a 
eles, sendo que “a primeira missão 

era não deixar ninguém sozinho”. 
As crianças fizeram diversos 

apontamentos; a princípio, queriam 
gastar R$ 300,00 em doces e 

bolachas recheadas. Após algumas 
intervenções, eles foram discutindo 
sobre a importância da limpeza em 

todos os lares, pois, além do 
sustento (arroz, feijão, óleo entre 

outros), uma família tem outras 
necessidades, um exemplo é a 

limpeza. 
Falamos sobre os números 
decimais; abordei em sala de aula a 
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preconceito que tenho, 
pois geralmente eu 

solicitava que todas as 
contas fossem realizadas 

(como rascunho). Os 
alunos trabalharam em 

grupo e foi bem divertido. 

importância desses números; 
expliquei que, em breve, poderemos 

arredondar, realizando os cálculos 
mentais, e que isso seria outra 

atividade.  
Acredito que podemos 

contextualizar de várias maneiras 
para tentar atingir a maioria dos 
nossos alunos. Não podemos 

desistir de buscar caminhos para 
atingir os nossos objetivos, que são 

a Inclusão de todos e sua 
aprendizagem, respeitando o tempo 

de aprender. Percebi que, por meio 
de uma atividade simples, 
levantamos temas que podem ser 

desdobrados em outros momentos, 
ou até por outras disciplinas. 

Realmente precisamos de uma 
abordagem do ensino da 
Matemática para a vida, para a 

cidadania do aluno. Só não sei 
como será daqui para a frente com 

esse momento de pandemia. Os 
alunos perdem o interesse sem ter 

interação e a desigualdade e a 
defasagem vão aumentar 
drasticamente. 

Fonte: Elaborada pela autora 

Diante da prática descrita no Quadro 4.13, relacionamos com os Quadros 2.2 

e 2.3 que fundamentam o nosso estudo, sendo possível identificar os aspectos 

reflexivos de Abertura de Espírito, Reflexão na ação, Atenção voltada para dentro e 

fora e a Reflexão para a Reconstrução da Prática. 

Semelhante às ações da professora Carmem, Fátima tentou promover em sala 

de aula uma prática que contemplasse todos os seus alunos. Principalmente, 

enfocando uma interação entre os aprendizes de forma a ampliar o conhecimento 

Matemático sobre os números decimais, relacionando esse saber matemático com 

as situações do cotidiano dos estudantes. Segundo as ideias de Alarcão (2011), o 

papel da escola e do professor reflexivo é esclarecer os conceitos que envolvem o 

pensamento crítico, organização, reflexão e, principalmente, as situações que 

relacionam as práticas desenvolvidas em sala de aula e o cotidiano. 

Revisitando o conceito de reflexão, para Schön (1987 apud PÉREZ GÓMEZ, 

1998), o processo reflexivo não deve ser individualizado; precisamos valorizar os 

momentos de interação, pois a reflexão implica diretamente uma imersão de 

valores, relacionando-se com os aspectos afetivos, sociais e políticos.  
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 Zeichner (1993). Iniciou os seus estudos sobre a formação de professores 

reflexivos na década de 1980, e articula as suas ideias com várias tradições, 

diferenciando a sua abordagem de outros autores. Um dos aspectos reflexivos 

demonstrados pela professora Fátima foi a atenção voltada para dentro e fora; essa 

prática reflexiva envolve os saberes próprios dos docentes, assim como o 

envolvimento das condições sociais que se situam nessa prática. 

 No transcorrer das narrativas da professora Fátima, conforme o Quadro 4.13, 

percebemos em suas atitudes o perfil do docente que reflete criticamente sobre as 

suas ações, já que levou uma situação do cotidiano para a sala de aula. Por meio 

dessa reflexão, nota-se o aspecto da reconstrução da prática.  

 Na reconstrução da prática, o ensino e a formação de professores pretendem 

desenvolver explicitamente a consciência social dos cidadãos com o objetivo de 

construir uma sociedade igualitária e justa (ZEICHNER, 1990 apud PÉREZ GÓMEZ, 

1998, p. 374). O autor destaca em seus estudos que a docência precisa estar 

relacionada com as questões sociais e inclusivas para promovermos os 

pensamentos críticos e reflexivos em nosso sistema de ensino.  

Em seguida, temos o Quadro 4.14 com a prática elaborada pelo professor 

Marcos, que leciona Matemática para o 6º ano. O Quadro 4.14 possui as respostas 

do professor Marcos sobre a prática desenvolvida em sala de aula (retomada das 

operações básicas da Matemática). O docente utiliza esse saber para realizar a sua 

sondagem pedagógica, demonstrando o quanto é necessário ouvir e partir dos 

conhecimentos prévios com os quais os alunos do 6º ano chegam em nossas 

escolas de ciclo II.  

Quadro 4.14 – Narrativas da prática desenvolvida pelo professor de Matemática - Marcos 

Participante Objeto Matemático Desenvolvimento da 
Prática 

Relatos dos professores 
sobre as atividades 

Matemáticas que foram 
propostas em sala de 

aula contemplando 

“todos os alunos” 

Marcos Retomada das quatro 
operações (adição, 
subtração, 

multiplicação e 
divisão). 

 
Alunos do 6º ano. 

Elaborei com os meus 
alunos, em grupos com 
quatro participantes, a 

construção com papel cartão 
de um jogo de dominó 

utilizando as operações 
matemática. Os alunos 

apresentaram muita 

Realizei essa atividade 
com o meu 6ºano; acabei 
utilizando como uma das 

minhas práticas de 
sondagem pedagógica. A 

intenção era trabalhar 
essa proposta em todas 

as salas, mas, 
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dificuldade para realizar os 
grupos, mas foi de suma 

importância propor essa 
atividade. Percebi que com 

essa prática consegui 
realizar uma sondagem 

pedagógica com os meus 
alunos; alguns 
compreendiam os números, 

outros demonstravam 
dificuldade no momento das 

operações de adição, que 
tem um nível simples. A 

interação entre os alunos foi 
excelente, um pouco fora da 
ordem; o importante é que 

todos os alunos em sala de 
aula participaram. No meu 

ponto de vista, o ponto 
negativo foi a falta de tempo. 
Apliquei essa atividade 

apenas em uma sala de aula; 
agora, com a pandemia, eu 

não sei como vou trabalhar 
em grupos. Sempre fui 

resistente e sistemático com 
as aulas, trabalhar em grupo 
foi muito bom, é barulhento, 

mais foi excelente!!! 

infelizmente, tivemos a 
pandemia e nossas aulas 

foram remotamente, 
inclusive dadas pelo 

CMSP12. 
A proposta do café 

inclusivo da diretoria de 
ensino foi importante para 
que nós, professores, 

pudéssemos refletir. Às 
vezes, achamos apenas 

que falta um laudo médico 
e tudo se resolve; o aluno 

vai aprender. As pessoas 
com deficiência precisam 
ser capazes de fazer tudo 

dentro de sua limitação. 
Como eles se sentem no 

ambiente onde são 
excluídos? Eu fiquei 
vendada [no café da 

manhã] e outro professor 
me disse o que tinha na 

mesa; principalmente, 
tomou o cuidado em dizer 

que era tudo colorido e em 
formas geométricas; eu 
fiquei imaginando. Depois, 

me coloquei a pensar: 
preciso descrever as 

minhas aulas para os 
alunos. Nessa oficina, não 

saí do jeito que entrei. Foi 
muito importante. 
É evidente que temos a 

necessidade de nos 
colocar no lugar do outro; 

ser professor está além de 
ensinar conteúdos e 
seguir o currículo é um ato 

de cidadania. A formação 
de professores nos auxilia 

nesse saber, precisamos 
ultrapassar as formações 

que somente abordam o 
que é competência e 
habilidade. 

Fonte: Elaborada pela autora 

Na fala do professor Marcos Identificamos os aspectos reflexivos de Zeichner 

(1993): Pensamento Pedagógico, o Ato de refletir, a Abertura de Espírito, 

Responsabilidade, Sinceridade (que dá à articulação entre os aspectos citados 

anteriormente) e, por fim, a Reflexão na ação (Quadros 2.2 e 2.3). 

 
12 O CMSP – Centro de Mídias do Estado de São Paulo é uma plataforma digital desenvolvida 

pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo no momento de aulas remotas. 
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Em nossa revisão literatura, os estudos de Spanolo (2017) e Britto (2018) 

abordam a metodologia do Design Thinking na educação, utilizam dos princípios da 

colaboração no planejamento das soluções para os desafios e, com essa ação, 

despertam entre seus professores a noção de que o conhecimento precisa ser 

abordado com contextualização e, principalmente, que a aprendizagem tenha 

sentido. Destacam ainda que a reflexão seja uma das ações desenvolvidas por meio 

da criatividade sobre as ações pedagógicas e que esse processo promova 

afetividade no ensino. 

Ao observar tanto as atividades realizadas quanto as interações dos 

professores e dos estudantes com o conhecimento matemático (permitindo a 

representação e produção de conhecimentos), relembramos os estudos de Ramos 

(2018). Neles, o autor discorre sobre a relevância da abordagem da Educação 

Matemática na perspectiva Inclusiva na formação dos professores, seja na 

formação inicial e/ou na continuada, e a necessidade do conhecimento de como a 

Matemática se manifesta ou é praticada em diferentes culturas ou contextos. 

Em continuidade a OEMI, foi realizado remotamente o último encontro (por 

conta da suspensão das aulas pela pandemia do Covid-19), ocasião em que 

perguntamos aos participantes sobre a atividade da “Receita Inclusiva” (conforme a 

Figura 3.7). Suas respostas estão no Quadro 4.15. 

Quadro 4.15 – Respostas dos professores  

Participante Existe uma "Receita” específica para que as aulas de Matemática 
sejam Inclusivas?  

Carmem Não, a arte de ensinar é um processo constante que nunca terá solução. 
Teremos, sim, reflexões que vão nortear novas ideias para antigas 

dificuldades. 

Malu Não existe receita para incluir e nem para dar aula. Não são poucas as 
tentativas de se criar uma receita básica de como incluir na escola pessoas 
que sejam consideradas diferentes. Nenhuma fórmula de Inclusão que 

conheci até hoje funcionou. 

Fátima Não tem. Precisamos respeitar a individualidade de cada aluno e dando a 
todos a oportunidade de aprender dentro de seu tempo. 

Marcos Ainda bem que não existe, precisamos nos capacitar e incluir os alunos 
independente da sua especificidade. Outra coisa que os professores 

precisam entender é que a Inclusão é algo maior do que a sala de recurso. 
As crianças que têm dificuldade em aprender, bem como as que vivem em 

risco são muitos os casos; nunca teremos uma cartilha para tudo. 

Patrícia Não existe receita, cada aluno terá a sua especificidade. Quando nós, 

professores, estamos em busca de um método para que todos aprendam 
do mesmo jeito, estamos, infelizmente, cegos dentro de nossas práticas e 

fadados ao fracasso. 
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Gustavo Não pode existir uma receita, acredito no trabalho com material lúdico, pois 
possibilita o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. 

Helena Talvez não uma receita, mas um ponto importante de partida pode ser a 
contextualização e, sempre que possível, trabalho cooperativo entre os 

envolvidos. 

Douglas Não. Há necessidade de sentir os alunos e o momento da atividade. Não 
pode haver receita para todas as ações. 

Alice No meu modo de ver, seria trabalhar com o conteúdo a ser lecionado em 
forma de jogos, forma lúdica, pois desse modo inclui -se todos, até mesmo 

aquele aluno que não sabe ler e é muito indisciplinado. Interessa a todos na 
maioria das vezes.   

Pedro Não, mas é possível nos ajustar e adaptar para atingir esses alunos da 
melhor forma possível. 

Fonte: Elaborado pela autora 

No início de nosso processo formativo, lembramos que alguns professores 

tinham em mente uma ideia de que houvesse uma “Receita” ou manual para 

desenvolver adaptações que facilitassem as práticas em sala de aula. Após o 

desenrolar da Oficina, pode-se analisar as mudanças em suas narrativas, as quais 

estão permeadas de sensibilizações. Assim, tanto os Cenários Reflexivos como a 

própria situação atual de pandemia demonstram que, nos âmbitos educacionais, 

não poderemos desejar um manual ou uma receita. Tal receituário vai na contramão 

da nossa fundamentação teórica e revisão de literatura, cujo destaque é a 

importância da Educação para Todos. Além disso, nossa base teórica fundamenta-

se na formação e promoção de professores e aprendizes críticos e reflexivos, 

observadores atentos de suas práticas em sala de aula, cujas ações sejam 

centradas na aprendizagem e na qualidade de vida dos estudantes. 

Revisitamos os estudos sobre a importância da formação de professores para 

uma reconstrução social e prática em que Zeichner (2008, p. 14) enfatiza que 

[...] Apesar de todas as forças que procuram manter sociedades e 
sistemas educacionais injustos e desiguais, professores dedicados 
e talentosos [...] continuam a trabalhar obstinadamente de uma 
maneira progressista, contribuindo para a promoção de uma maior 
justiça social na educação pública.  

 

 Diante das análises e discussões que foram trazidas nesse capítulo, 

constatamos que os processos formativos de professores de Matemática devem 

promover ações reflexivas aos seus participantes. Precisamos ouvir as 

necessidades dos nossos docentes e propor diversos cenários reflexivos que 

possam estimular tais conceitos, para que possam, no coletivo, articular a reflexão 
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na reconstrução da prática, contribuindo para a construção de uma escola reflexiva 

juntamente de uma sociedade inclusiva, equânime e justa. 

4.1.2 – As Narrativas que emergiram na OEMI 

Dando prosseguimento as análises e discussões, evidenciamos nessa seção 

o segundo objetivo de pesquisa: Descrever as narrativas que emergiram durante a 

realização da Oficina de Educação Matemática Inclusiva – OEMI, sob a ótica de 

Ponte. Questionamos os professores, conforme o Quadro 4.16: O que você entende 

por Educação Inclusiva?  

Quadro 4.16 – Questionário Inicial – Narrativas 

Participante O que você entende por Educação Inclusiva13? 

Carmen A Educação Inclusiva é um conjunto de conceitos que nos direcionam para 

práticas de inclusão social. 

Malu É uma educação para todos independentemente da diferença. 

Fátima É uma educação que visa um ser humano global, plural e pertencente a um grupo. 

Marcos É uma educação com todas as oportunidades. 

Patrícia A Educação Inclusiva atende somente os alunos com deficiência. 

Gustavo É uma forma de fazer o aluno nessa condição perceber que pode desenvolver o 

intelecto. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Diante das narrativas dos participantes, podemos identificar que as ideias que 

norteiam a Educação Inclusiva, para alguns professores, estão claras e contemplam 

uma amplitude de necessidades sociais. Em contrapartida, para outros, a Inclusão 

está restrita diretamente aos alunos com deficiência.  

Segundo Mantoan (2006), a Inclusão escolar é um dos maiores desafios do 

sistema de ensino. Tal afirmação é corroborada por Vitello e Mithaug (1998 apud 

AINSCOW, 2009, p. 11) que apontam que “[...] a Educação Inclusiva supõe que o 

objetivo da inclusão educacional seja eliminar a exclusão social, que é 

consequência de atitudes e respostas à diversidade de raça, classe social, etnia, 

religião, gênero e habilidade”. 

Ainda no questionário inicial, indagamos sobre a abordagem dos diferentes 

pontos de vistas dos professores, com relação aos conceitos matemáticos na sala 

de aula inclusiva (Quadro 4.17). 

 
13 Erros de grafia foram preservados para manter a autenticidade das respostas. 
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Quadro 4.17– Questionário Inicial – Narrativas II 

Participante De acordo com o ponto de vista dos professores, como podem abordar 
conceitos matemático em uma sala de aula inclusiva? 

Carmen, Malu 
e Marcos 

Acreditam na potencialização do ensino por Ludicidade, sendo possível abordar 
diversos assuntos e promover momentos de interação na sala de aula entre os 

alunos. 

Fátima Acredita que por meio da utilização dos jogos matemáticos. Mas ressalva que em 

alguns momentos a utilização de jogos pode ser banalizada. 

Patrícia Não acredita que seja possível uma abordagem para todos os alunos. 

Gustavo Discorda do uso da ludicidade nas aulas de Matemática e destaca que é necessário 

a abordagem da linguagem Matemática para que os alunos possam compreender 
os enunciados propostos em vestibulares e avaliações. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Essas respostas e discussões estabelecem relações com os estudos de Ponte 

(1998) sobre a formação de professores de Matemática com as descrições 

narrativas dos participantes (Quadro 4.17). 

Quadro 4.18 – Questionário Inicial – Narrativas III 

Autor da ação Descrição 

Carmen, Malu e 

Marcos 

Ressaltaram a importância de novas metodologias para promover o ensino e 

principalmente a Ludicidade. 

Fátima, Patrícia, 

Malu e Marcos 

Promover ações para que possamos compartilhar as práticas envolvendo a 

Inclusão. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Para Ponte (1998), falar em formação de professores na Educação 

Matemática é um desafio, no qual precisamos considerar muitos aspectos. Em 

primeiro lugar, ressalta que a formação 

[...] é um mundo onde se inclui a formação inicial, contínua e 
especializada, onde é preciso considerar os modelos, teorias, e 
investigação empírica sobre a formação, analisar a legislação e a 
regulamentação e, o que não é de menor importância, estudar as 
práticas reais dos atores e das instituições no terreno e as suas 
experiências inovadoras (PONTE, 1998, p. 27). 

Mediante essas análises, narrativas e ricas discussões, percebemos que 

nossos participantes tiveram diferentes pontos de vistas com relação à abordagem 

da Matemática. Promovemos entre os professores o claro compromisso crítico e 

reflexivo que deve ocorrer na formação da consciência dos cidadãos, 

principalmente com o objetivo de construir por meio da escola uma sociedade 

igualitária e justa. 

Em um dos nossos encontros apresentamos aos professores quatro figuras 

(Figura 3.8) para que eles pudessem compreender os diferentes conceitos de 
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Exclusão, Segregação, Integração e Inclusão nas várias situações no ambiente 

escolar. O intuito dessa proposta foi ampliar a discussão sobre esses conceitos e 

como são abordados em situações diversas nas escolas, conforme o Quadro 4.19. 

Quadro 4.19 – Leitura de Imagens - Narrativas 

Participante Narrativas dos professores 

Carmem Destacou que sempre confundiu as ideias de Integração com Inclusão. 

Malu É mais fácil compreender os conceitos através das imagens. 

Fátima Vivemos as quatros situações no ambiente escolar. 

Marcos Atualmente na escola não temos Inclusão, pois isso requer tempo e 

amadurecimento pedagógico. 

Patrícia Sempre confundiu a Segregação com a Exclusão, e destaca que 
quando era criança era muito forte as situações de Segregação na 

escola. 

Gustavo Em sua infância, vivenciou a Exclusão dentro de sua família, mas 

acreditava que era normal. 

Helena Acredita que nas salas de aulas vivenciamos a Integração, mas 
caminhamos para a Inclusão. 

Douglas Para alcançarmos o conceito da Inclusão teremos que evoluir muito 
pedagogicamente. 

Fonte: Elaborado pela autora 

No transcorrer de nosso encontro colhemos depoimentos, registramos as 

ideias, promovemos assuntos para que os participantes pudessem ter diferentes 

pontos de vistas.  Apresentamos, ainda, uma linha do tempo (conforme Figura 3.9) 

e explanamos as principais Políticas Públicas do Brasil e os marcos legais que 

contribuem para o avanço da Humanidade, assim como a Declaração Mundial de 

Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994).  

Realizamos uma conversa sobre o avanço que tivemos nos últimos 30 anos 

na Educação Inclusiva e, principalmente, os impactos dessas Políticas Públicas no 

sistema educacional, conforme apresentamos no Quadro 4.7.  

Salientamos que, diante de todos os dados coletados e das análises 

realizadas, os professores necessitam ter espaços para explanar as suas ideias, e 

essas ações ampliam os seus conhecimentos, tanto relacionados com a sua 

disciplina como com a importância de alcançarmos uma escola reflexiva que 

promove a Inclusão em seu espaço pedagógico. 

No terceiro encontro da OEMI, realizamos três atividades: a) Brainstorming, b) 

Conscientização, c) II Cenário Reflexivo (Café da manhã Inclusivo). Começamos 

com um Brainstorming, que é conhecido também como uma tempestade de ideias, 

e lançamos a seguinte proposta aos participantes: em um post-it, escreva o que 
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vem em sua mente “Quando pensamos em uma EDUCAÇÃO PARA TODOS” (grifo 

nosso). Conforme apresentado no Quadro 4.20. 

Quadro 4.20 – Brainstorming 

 
Descreva o que vem em sua mente “Quando pensamos em uma "EDUCAÇÃO PARA 

TODOS” 

Desigualdade 
Acessibilidade 

Respeito e aceitação do outro 
Atividades dentro do limite e alcance de cada individuo 

Educação 
Conhecimento 
Regra Moral 

Interações sociais 
Educação inclusiva 

Equidade 
Inclusão 

Uma educação que preza pelo acesso democrático 
Leva em consideração a situação socioeconômica do público-alvo 

Possibilidade 

Fonte: Elaborado pela autora 

Essa proposta do Brainstorming incentivou os participantes a escreverem as 

palavras que vêm em mente, conforme o Quadro 4.21. 

Quadro 4.21 – Narrativas sobre o Brainstorming 

Participante Narrativas dos professores 

Carmem Observando as palavras que escrevemos, saber a escolha dos colegas, 

percebo que a Educação para Todos está muito longe dos nossos moldes, 
nos resta esperança. 

Malu Gosto da palavra EQUIDADE. Eu acredito que por meio dela teremos uma 
Educação para Todos. 

Fátima Quais são as possibilidades que nossos jovens têm... não sei responder como 

professora que está em sala a muito tempo, mas acredito que um dia 
alcançaremos. 

Marcos Em que momento essa Regra Moral pode auxiliar-nos para termos uma 
Educação para Todos? Será que estamos em retrocesso e não percebemos? 

Patrícia Só teremos uma Educação para Todos quando não tivermos um país tão 

desigual. Precisamos, sim, considerar as situações econômicas do nosso 
público. 

Gustavo Precisamos de muitas coisas e estamos bem longe, mas podemos começar 
com respeito e aceitação do outro. 

Helena Observo que em boa parte das escolas a acessibilidade ainda não existe. 

Douglas Uma Educação para Todos é algo muito amplo, não sei se será possível, 
principalmente, diante do atual representante da política.  

Alice Não estive nos dois encontros passados, me sinto um pouco perdida, pois, 

tive outros compromissos, eu acredito que já temos uma Educação para 
Todos, mas podemos melhorar nas interações sociais. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Sobre a formação de professores de Matemática, Ponte (1998) destaca em 

seus estudos que devemos promover encontros formativos para a socialização 
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entre os professores experientes e os jovens. Essa é uma situação que poderá 

deixar marcas na carreira do recém-começado; por isso, o sistema de ensino 

deveria aproveitar a energia e a criatividade dos professores que estão iniciando 

sua jornada. O autor acredita que essas divisões em categorias como Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, Ensino Médio, Ensino Superior promovem 

uma autoimagem negativa, dificultando a composição de um grupo homogêneo e 

unido; com isso, a formação identitária do professor é prejudicada, assim como a 

maneira como ele adentra na profissão.   

Ainda falando sobre a formação de professores de Matemática, em seus 

estudos Ponte (1998) evidencia que devemos integrar a Matemática com os 

conjuntos de saberes e conhecimentos da sociedade atual, pois o docente que 

leciona Matemática deve ser “[...] uma pessoa com um horizonte cultural alargado, 

que relaciona a sua disciplina com outras áreas do saber e que domina as 

linguagens próprias da sua época, como as novas tecnologias” (PONTE, 1998, p. 

31).  

Os estudos de Ponte (1998) são embasados nas teorias de Schön (1983). 

Destaca que o conhecimento profissional tem sido objeto de muitas reflexões e 

estudos, tendo como aspecto relevante a sua base experiencial, apoiando-se “[...] 

na própria experiência acumulada da profissão, com as suas tradições, normas e 

mitos, bem como o saber que se vai elaborando na interface entre a profissão e 

outras comunidades com quem interage mais diretamente (PONTE, 1998, p. 31).  

Essa atividade que foi proposta com o Brainstorming destaca a importância da 

socialização das ideias e como cada indivíduo presente na OEMI enxerga a 

“Educação para Todos”. Essa discussão é rica em contribuições e análises; são 

pontos de vistas diferentes que precisam ser ouvidos e respeitados. A formação de 

professores necessita oferecer os espaços para que o docente tenha voz.  

 As narrativas são valorizadas nos estudos de Ponte et al. (1998), pois acredita 

que elas integram as nossas experiências e, principalmente, a nossa memória em 

forma de histórias. “[...] Vivemos por meio de histórias, ou seja, pensamos, 

percebemos, imaginamos e fazemos escolhas morais de acordo com estruturas 

narrativas” (PONTE et al., 1998, p. 21). Uma ideia-chave “[...] é a de que a produção 
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de narrativas é uma forma de promover uma relação de colaboração entre 

investigadores e professores” (PONTE et al., 1998, p. 23).  

E assim, podemos, por meio das narrativas, estabelecer as relações de 

colaboração entre professores e estudantes, mas para isso, necessitamos de 

tempo, interação, espaço, envolvendo sentimentos de afeto, empatia e 

interligações. No transcorrer dos estudos de Ponte et al. (1998), a escrita das 

narrativas é o princípio para a interpretação, podendo ser compartilhada como 

diários de bordos, entrevistas não estruturadas, histórias contadas, cartas escritas 

pelos alunos ou pelos professores, entre outras situações. 

Na fase de Ideação do DT, solicitamos que os professores assistissem um 

filme sobre a conscientização da Educação Inclusiva. Promovemos uma discussão 

entre os participantes sobre como os alunos lidam com as práticas inclusivas no 

ambiente escolar. Em seguida, depois da finalização do vídeo, os docentes 

responderam a duas perguntas norteadoras, descrevendo as narrativas dos 

docentes, conforme o Quadro 4.22. 

Quadro 4.22 – Narrativas sobre a conscientização dos aprendizes  

 

Filme: Conscientização 
Participante a) Seus alunos possuem práticas 

inclusivas em sala de aula?   
b) De acordo com o seu ponto de 
vista, a empatia e a sensibilidade têm 
importância no ambiente escolar? 

Argumente. 

Carmem Sim, percebo que eles acolhem bem 
os alunos especiais e ajudam. 

Sim, uma vez que desenvolvemos 
empatia com o aluno percebemos que o 

aprendizado se torna mais efetivo. 

Malu Sim, automaticamente. É fundamental no ambiente onde, no 
mesmo espaço, se encontram diversas 

etnias e diferenças. 

Fátima Sim, mas poderiam ser maiores, 

uma vez que administrar o conteúdo 
a ser passado, para os demais junto 
à indisciplina e ao excesso de 

alunos por sala de aula são fatores 
que precisam ser considerados.  

Sim, pois a interação como fator inerente 

ao ser humano exerce fator de grande 
importância no processo de ensino e 
aprendizagem de qualquer que seja o 

ser humano. 

Marcos Sim, se preocupam em estabelecer 
relações. 

Sim, o ambiente escolar é muito 
importante no acolher este aluno, onde 

este tem que ser sensível a cada caso. 

Patrícia Sim, geralmente são mais 
inclusivos do que nós, os 

professores. 

Sim, os alunos se ajudam. 

Gustavo Sim, nas práticas sociais. Acredito que praticar a empatia é muito 
difícil, mas ela é importante além do 
ambiente escolar. 
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Helena Sim, na minha escola os alunos 
são mais inclusivos do que os 

adultos, fico impressionada com 
tanto afeto. 

Sim, pois o aluno vai tratar o outro como 
gostaria de ser tratado. 

Douglas Sim, notamos o senso de 

solidariedade entre eles. 

É de extrema importância. Acredito ser o 

ponto de partida para o convívio em 
comunidade, estende-se para as 
práticas sociais. 

Alice Não visualizo essas práticas. Não estive nos dois encontros passados, 
me sinto um pouco perdida, pois, tive 
outros compromissos, mas para termos 

uma Educação para Todos eu acredito 
que já temos, mas podemos melhorar 

nas interações sociais. 

Fonte: Elaborado pela autora 

No Quadro 4.22 descrevemos as narrativas dos professores sobre a 

importância de os aprendizes possuírem práticas sociais em sala de aula e, de 

acordo com elas, os seus aprendizes são receptivos e se importam com os alunos 

que estão ao seu ao redor. Ressaltamos que apenas uma das nossas participantes 

não visualiza essa Inclusão por parte de seus estudantes. 

Com o acesso dos novos grupos sociais após a democratização do ensino, 

necessitamos ampliar os novos conhecimentos. Segundo os estudos de Mantoan 

(2006), a exclusão escolar é evidenciada das piores formas, principalmente com 

relação aos alunos que não contemplam os padrões instituídos pelo sistema.  

Na perspectiva de uma escola inclusiva, Mantoan (2006) destaca que 

precisamos que as ações escolares sejam redefinidas para uma educação voltada 

para a cidadania, livre de preconceitos e que valorize as diversidades. 

Corroborando, Alarcão (2011) enfatiza que a sociedade pertence a um universo 

amplo e diversificado e a sala de aula é uma miniatura desse universo; assim, a 

escola se coloca como mediadora entre a sociedade e a sala de aula. 

Avançando na OEMI, em nosso terceiro encontro realizamos o II Cenário 

Reflexivo e coletamos as narrativas dos professores que estavam impossibilitados 

com as mãos atadas, ouvidos tampados e olhos vendados. 

Quadro 4.23 – Narrativas sobre o II Cenário Reflexivo 

Participante a) Narrativas do II Cenário Café Inclusivo  

Carmem Fiquei com as mãos imobilizadas, mas parecia que não sabia falar, inclusive 
não consegui falar o que eu queria comer, simplesmente, falei do café, já sou 
adulta, e teria que saber os meus gostos... Situação diferenciada, me preocupei 

em como os alunos vivem com esses desafios. 



135 
 

 

Malu Eu estava com muita fome, pedi para meu colega ao lado me ajudar. Eu estava 
com os olhos vendados, fiquei refletindo sobre os nossos alunos; será que 

alguém se preocupa em falar qual será o cardápio antes de servir a comida? 
Fiquei desestabilizado. 

Fátima Eu fiquei com os ouvidos tampados, só percebia que as pessoas falavam, 

visualmente, notei as formas geométricas na mesa, e me coloquei à disposição 
para ajudar minha colega, que não sabia o que queria em uma mesa tão farta.  

Marcos Eu estava com os ouvidos tampados, fiquei aflito, queria ajudar, mas não 
entendia direito as pessoas. 

Patrícia Eu estava vendada, sentia o cheiro do café, notei a necessidade de conhecer 
as formas e, principalmente, conhecimento do espaço para me locomover, tive 

medo de cair. Fiquei pensando nas festas das escolas, geralmente não são 
inclusivas, não pensamos em momentos de lazer para as pessoas com 

deficiência. 

Gustavo Eu estive com as limitações sensoriais, mas ajudei um colega que estava 

vendado, gostei bastante da dinâmica, e como aconteceu, acredito que 
deveríamos realizar esse tipo de trabalho nas escolas, acredito que devemos 

conscientizar todos os funcionários da escola para receber os alunos com 
deficiência. 

Helena Eu estava vendada, fui auxiliada por uma amiga, que descreveu tudo que tinha 
na mesa, inclusive as cores dos alimentos ela falava. 

Douglas Eu fiquei com os ouvidos tampados; me emocionei porque sou bem 

introspectivo e, diante dessa proposta, conviver é fundamental. Necessitamos 
dessas atividades, precisamos nos sensibilizar e a escola precisa promover 
essas atitudes. 

Alice Fiquei com as mãos impossibilitadas de mexer, confesso que fiquei assustada 

e receosa em receber ajuda. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Analisando o Quadro 4.23, constatamos que algumas narrativas dos 

participantes estão interligadas com a prática reflexiva, pois, a “[...] reflexão é um 

processo que ocorre antes e depois da ação e, em certa medida, durante a ação, 

pois os práticos têm conversas reflexivas com as situações que estão a praticar, 

enquadrando e resolvendo os problemas” (ZEICHNER, 1993, p. 20). 

Para Schön (1987 apud PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 370), a reflexão na ação é 

definida como uma “[...] deliberação prática [...] É um processo vivo de intercâmbios, 

ações e reações, [...] com suas dificuldades e limitações, é um processo de 

extraordinária riqueza na formação do profissional prático”. Constatamos nas 

narrativas dos professores que as suas ações e reações estavam passando por 

algumas rupturas nesse processo formativo. Os participantes puderam contrastar 

com a realidade as suas ações que precisam ser corrigidas, modeladas e depuradas 

no processo.  

No nosso quarto encontro, propusemos as atividades: a) Assistir ao vídeo 

“Cuerdas” e colher as narrativas dos professores sobre as ações desenvolvidas no 

filme e b) Propor atividade para ser aplicada em sala de aula.  
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Os professores foram convidados a assistir ao curta metragem “Cuerdas”. O 

filme retrata a interação no ambiente escolar vivenciado por Maria e o amigo 

Nicolas, demonstrando os diversos caminhos criativos que a protagonista Maria 

utilizou para incluir um aluno com deficiência na escola. Em suas ações, a jovem 

demonstra um misto de sentimentos e ações de afeto, empatia, criatividade e 

sensibilidade. 

Quadro 4.24 – Narrativas sobre o filme Cuerdas 

Participante a) Qual é a sua opinião em relação ao comportamento de Maria com 

Nicolas? 

Carmem Maria foi inclusiva, e teve a atitude de empatia com a criança. 

Malu Em um mundo com tantas brincadeiras dentro de uma escola, Nicolas não 

brincar de nada incomodou a Maria e ela o incluiu da forma que acreditava que 
ele seria feliz. 

Fátima As crianças estão abertas ao novo e às mudanças, mais do que os adultos, a 
prova disso é Maria. 

Marcos No meu ponto de vista, Maria foi inclusiva, mas achei ela bem invasiva; será 

que Nicolas gostaria de fazer tudo aquilo que ela propôs? 

Patrícia A escola deixou marcas na vida de Maria e de Nicolas. Ela virou professora; 

precisamos de mais Marias em nossas escolas. 

Gustavo Maria teve empatia e propôs ao seu amigo momentos que todas as crianças 
gostam de vivenciar. Em alguns momentos, eu a achei ditadora, mas 

necessitamos dessa criatividade e felicidade dentro de nossas escolas. 

Helena Ela ultrapassou as barreiras e incluiu Nicolas do jeito dela, é importante ter 

memória afetiva das ações que realizamos na Terra. 

Douglas Maria foi criativa, ousada, alegre, teve empatia pelo seu amigo, talvez seja isso 
que nos falte: “empatia”. 

Alice Maria foi criativa, mas não visualizo com facilidade as adaptações dos alunos. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Nessa atividade envolvendo o filme “Cuerdas”, ressaltamos que, diante das 

falas dos nossos participantes, o ambiente escolar contém muitos desafios. 

Segundo os estudos de Ponte (1998, p. 20), “[...] o professor necessita sempre 

aprender”. Necessitamos nos renovar, beber em novas fontes de aprendizagem, 

dentro do contexto diversificado devemos promover as mudanças sociais 

juntamente com o avanço tecnológico e o progresso científico. 

O autor ressalta em seus estudos que, na prática educativa, o professor 

necessita ser capaz de agir em diversos momentos, tomar decisões em situações 

de grande pressão. Contudo, Ponte (1998, p. 21) afirma que o professor deve 

buscar “[...] a chave da competência profissional que é a capacidade de equacionar 

e resolver [...] problemas [...]. Isso exige não só competências teóricas e 

competências práticas, mas também competências na relação teoria-prática”. 
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Destacando que o uso das narrativas precisa ser mais utilizado nas formações de 

professores e nos aspectos evidenciados em sala de aula.  

Como parte de nossa Experimentação, propusemos aos professores 

participantes o desafio de elaborar ou reescrever uma atividade que contemplasse 

todos os alunos da sala de aula. Nela, o foco seria alguma prática envolvendo 

objetos matemáticos, idealização e aplicação para suas turmas podendo, inclusive, 

realizar essa prática com outras disciplinas. E, diante desse desafio, alguns 

docentes puderam observar, registrar, analisar e refletir sobre as suas ações em 

sala de aula.  

Realizamos a última etapa da OEMI remotamente por conta do momento 

atípico que vivenciamos de pandemia do Covid-19. Dividimos esse encontro virtual 

em dois momentos: a) Questionário final para os participantes (Quadro 3.4), o qual 

foi respondido por meio de um link para preenchimento, e b) Relatos sobre as 

atividades desenvolvidas. Conforme consta no Quadro 4.9. 

Analisando as respostas dos professores, notamos que, em unanimidade, os 

participantes acreditam que não existe uma única forma de aprender a Matemática. 

Inclusive, diante de suas narrativas, percebemos que existe a insegurança em 

lecionar para os alunos que são públicos da Educação Inclusiva. 

Corroborando essas narrativas, os estudos de Healy, Nardi e Fernandes 

(2015, p. 03) apontam que “[...] no contexto geral, os professores demonstram 

inseguranças para enfrentar o desafio da inclusão”. Esses resquícios são fruto de 

um amplo momento de Segregação, pois a insegurança e a incapacidade de 

relacionar os desafios propostos na Inclusão podem direcionar os professores a 

apresentarem comportamentos resistentes sobre as mudanças que são 

imprescindíveis à cultura inclusiva. As autoras afirmam que essas mudanças, no 

panorama da educação, envolvem principalmente os investimentos na formação de 

professores, sejam eles na fase inicial ou continuada. Devemos acreditar nas 

capacidades e nas diferentes potencialidades que os alunos demonstram no ensino 

da Matemática.  

Em nossa revisão de literatura, Batista (2017, p. 46) afirma que a Matemática 

“[...] se torna inclusiva quando o fazer matemático deixa de ser visto como uma 

file:///C:/Users/Adm/Desktop/Quadro%203.5.docx
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capacidade inerente a um grupo restrito de pessoas e passa a fazer sentido para 

muitos que não acreditavam ser capazes de pensar e agir sobre ela”. Notamos que 

nossos participantes não acreditavam nesse fazer matemático que contemplasse a 

todos os seus aprendizes. 

Em continuidade às narrativas presentes em nosso questionário, notamos no 

Quadro 4.10 - Na Educação Matemática na perspectiva Inclusiva, que os 

professores e alunos necessitam interagir, uma vez que o ambiente inclusivo requer 

a colaboração e a participação dos envolvidos. Segundo Batista (2017) é a partir da 

interação dos aprendizes e dos professores com os instrumentos matemáticos que 

alcançamos a construção de novos conhecimentos.  

Notamos, nas narrativas, que os professores se preocupam em incluir os seus 

aprendizes e acreditam que todos os seus alunos podem aprender a Matemática. 

Dessa forma, é fundamental propiciar, por meio das nossas práticas, que os alunos 

sejam conquistados e aprendam a gostar da disciplina. A ideia que perpassa pelo 

ensino – de que a aprendizagem na Matemática é para poucos – precisa ser 

desconstruída. 

Conforme, as narrativas contidas no Quadro 4.11 - As perspectivas dos 

professores, o grande entrave para o ensino da Matemática está centrado nas 

práticas envolvendo a geometria.  

Uma das pesquisas abordadas em nossa revisão de literatura afirma que os 

estudos pautados no ensino da Matemática sobre índices e desempenho está 

promovendo um ambiente segregador. Com isso, Ramos (2018) ressalta que 

devemos refletir sobre as práticas do certo ou errado; nesse sentido, entende-se 

que o ensino da geometria sempre foi abordado de forma superficial no sistema de 

ensino e que o papel do docente é reconstruir essa prática com o intuito de incluir 

os seus alunos, enfatizando a importância da geometria e valorizando as suas 

relações com o cotidiano dos aprendizes. 

Em seguida, temos os relatos dos professores sobre as atividades 

Matemáticas que foram propostas em sala de aula contemplando “todos os alunos”. 

As narrativas da segunda atividade foram realizadas na OEMI, na fase de Evolução 

do DT com a participante Carmem. Conforme informamos no Quadro 4.12. 
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Prosseguindo, as narrativas da professora Fátima (Quadro 4.13) contemplam em 

suas descrições a importância de abordagem da Matemática com assuntos do 

cotidiano. 

Finalizando as atividades realizadas em sala de aula pelos professores, temos 

o Quadro 4.14 com as narrativas do professor Marcos, que destaca em sua prática 

a importância de retomar as operações básicas da Matemática. 

No que tange ao segundo objetivo de pesquisa, descrevemos as narrativas e 

percebemos a relevância de propiciar aos professores momentos de escuta, 

atividades que despertem as suas sensibilidades e que, no transcorrer de suas 

carreiras, possam sempre se colocar no lugar outro, praticando a empatia. Além 

disso, é desejável promover encontros com diferentes reflexões em busca de 

soluções que possam impactar diretamente na aprendizagem, no bem-estar dos 

estudantes, em busca da escola reflexiva. 
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CAPÍTULO 5 
______________________________________________________ 
REFLETINDO... 
 

[...] Emerge a necessidade de uma nova concepção sobre o 
conhecimento, sobre a Matemática, sobre o fazer matemático, e 
consequentemente, sobre o sucesso em Matemática. É preciso 
romper definitivamente com o ensino por meio de regras e buscar 
propostas que permitam o confronto com os problemas oriundos de 
contextos diversos e a ousadia na busca de novos procedimentos 
matemáticos. Essa dimensão de trabalho pedagógico viabilizará um 
fazer matemático que contribui para o desenvolvimento do 
pensamento crítico e reflexivo (D’ AMBRÓSIO, 2015, p. 270). 

Caminhamos para o fim deste estudo, que foi desenvolvido diante de alguns 

desafios, erros e acertos. Este último capítulo traz um condensado das reflexões 

que esta pesquisa nos propiciou ao longo destes últimos dois anos. Assim, faremos 

uma síntese do nosso estudo, descrevendo a motivação, o desenvolvimento, os 

desafios na trajetória e, por fim, as futuras perspectivas na formação de professores 

de Matemática.  

5.1 Nossas motivações 

As inquietações sobre o ensino da Matemática, a formação de professores e 

a Educação Inclusiva foram as maiores motivações para o desenvolvimento desta 

pesquisa. No decorrer de sua carreira docente, a pesquisadora sentiu a 

necessidade de observar os acontecimentos em sala de aula, juntamente com o 

desenvolvimento de seus alunos com e sem deficiência. 

Na perspectiva da pesquisadora, ser professor sempre foi algo maior do que 

lecionar; dar voz aos estudantes e ter uma escuta ativa em todo o tempo, foi uma 

prioridade durante as aulas. Para muitos aprendizes, a escola é o único ambiente 

para extrapolação das emoções, sejam elas positivas ou negativas; e, nesse 

momento, o docente necessita ter um olhar crítico e reflexivo. Percebe-se a 

culminância dessas características quando se têm em vista que nossos jovens, 

principalmente os que residem nas regiões periféricas, vivem em situações de 

vulnerabilidade, sem acesso à moradia, lazer, cultura, saúde pública, entre outras 

necessidades básicas, sentem-se muitas vezes ignorados pelo ambiente escolar. 

Diante de tantas dificuldades, a pesquisadora acredita que a escola precisa ser 

reflexiva e propiciar aos seus aprendizes e docentes o olhar reflexivo aos 
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acontecimentos, às atitudes, ao desenvolvimento e ao crescimento de seus 

estudantes juntamente com os atos de cidadania, promovendo um ambiente justo 

e equânime. 

Foram muitos desafios vivenciados, principalmente a mudança na trajetória da 

pesquisadora, que passou a atuar na formação de professores em uma diretoria de 

ensino, no terceiro mês em que estava no programa de mestrado em Educação 

Matemática. A visão da sala de aula, as esperanças e os entraves vivenciados nos 

últimos dez anos passaram a ter uma nova significação em como desenvolver esse 

estudo e em como contribuir na formação de professores de Matemática de maneira 

efetiva. Nessa nova trajetória, novas leituras passaram a embasar as suas ações, 

bem como as oficinas formativas. Autores como Zeichner (1993 – 2008), que aborda 

o professor como prático reflexivo, Alarcão (2011), que enfatiza em suas escritas a 

importância de uma escola para todos e que seja reflexiva e Ponte (1998), que 

releva as narrativas Matemáticas como prática desenvolvida em sala de aula, se 

tornaram o norte dos estudos da pesquisadora. 

Estudar como se desenvolve a formação de professores foi um grande 

obstáculo nesses dois anos, ainda mais ao elaborar alguns encontros com intuito 

de valorizar as vivências da sala de aula com as práticas desenvolvidas. Tendo isso 

como ponto de partida, nos guiamos por fatores como ressaltar que o estudante é 

o centro de aprendizagem, bem como ouvindo os professores, as suas angústias, 

os seus anseios e as suas conquistas. Podemos, sem dúvida, dizer que toda essa 

experiência foi um grande estímulo para as mudanças no processo formativo em 

Matemática.  

Abordar a Educação Matemática na perspectiva Inclusiva foi algo inédito para 

os professores que participaram de nossa pesquisa e para os processos formativos 

da diretoria de ensino. A elaboração desses encontros resultou em nossa “Oficina 

de Educação Matemática Inclusiva – OEMI”, que foi gratificante, pois promover um 

espaço de sensibilização, discussão, conversações sobre os diferentes pontos de 

vistas, pensar em novas práticas envolvendo a Matemática, propor uma abordagem 

Matemática que contemple todos os estudantes, que valorize as diferenças entre 

os alunos foi de suma importância, principalmente para a vida profissional e pessoal 

da pesquisadora. Infelizmente, fomos vítimas da pandemia do Covid-19 e 



142 
 

 

atualmente vivemos um medo que não sabemos quando acaba. O ensino passou 

por mudanças, o docente enfrenta os seus grandes desafios com o novo método, 

em especial o uso da tecnologia, e o mais triste: a acentuação da desigualdade 

social nas escolas e em nosso redor. 

Esse estudo foi finalizado remotamente, em reuniões mediadas pela 

tecnologia, em que os nossos professores contribuíram com as suas práticas 

desenvolvidas e enfatizaram as preocupações que os estão afligindo nesse novo 

normal que temos que vivenciar. Buscamos estratégias para possibilitar a OEMI, 

abordamos as práticas reflexivas e as narrativas dos professores de Matemática, 

relacionamos todas as contribuições para o desenvolvimento desse estudo. E assim 

nasceu esta pesquisa: repleta de obstáculos, reflexões, narrativas, atitudes de 

empatia; em suma, fomos resilientes e perseverantes. 

5.2 Síntese de pesquisa 

Um dos maiores desafios do sistema de ensino é promover uma educação 

para todos. A abordagem de temas como a Educação Inclusiva tem se tornado de 

extrema relevância nas escolas, principalmente nas Políticas Públicas. De acordo 

com os nossos estudos, nos últimos trinta anos, tivemos muitos avanços nesse 

contexto; essas ações inclusivas são ampliadas para que possamos acolher a 

diversidade entre os nossos aprendizes. 

Com relação à Educação Matemática, são propostas atividades que 

relacionam teoria e prática. Diante dos desafios da sociedade atual e do sistema de 

ensino, debruçamos os nossos estudos na Educação Matemática na perspectiva 

Inclusiva, a qual propicia discussões de diferentes práticas, formações de 

professores de Matemática, compartilhamentos de novas ideias que promovem o 

pensar e ensinar Matemática com equidade. 

Em nosso estudo, promovemos reflexões sobre uma Matemática que deve ser 

ofertada a todos os estudantes, sempre com intuito inclusivo, não sendo restritas às 

dificuldades cognitivas, às limitações sensoriais e físicas dos nossos aprendizes. 

Isto é, norteamos a nossa pesquisa na teoria do professor como prático reflexivo, 

na reconstrução de sua prática e na importância das narrativas no processo 

formativo de professores de Matemática. 
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Delineamos a nossa pesquisa em cinco capítulos em busca de alcançar 

nossos objetivos e de possíveis respostas para a nossa indagação. No primeiro 

capítulo, abordamos as ideias que embasam a Educação Inclusiva, 

fundamentalmente as que concernem às Políticas Públicas que oferecem 

contribuições para que tenhamos um sistema educacional inclusivo.  

Destacamos, inclusive, o retrocesso proposto pela Política Nacional de 

Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida 

(Decreto 10.520 de 30 de setembro de 2020), durante o desenvolvimento de nossa 

pesquisa. Por decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF – Dias Toffoli, 

o decreto foi suspenso e considerado uma ação inconstitucional, destacando em 

sua deliberação que a Educação Inclusiva é o resultado de um processo de 

conquistas sociais e diante desse cenário, a exceção não deve se transformar em 

regra. É importante destacar que esse decreto promove um regresso de 30 anos de 

lutas e conquistas pela inclusão social. 

Salientamos os diferentes conceitos que estão relacionados com a Educação 

Inclusiva, sendo eles:  Segregação, Integração e Inclusão. Abordamos as 

diferenciações desses conceitos e as contribuições das Políticas Públicas para que 

nossos aprendizes não sejam segregados, o percurso relevante da Integração na 

Educação e o tão sonhado desejo de uma escola que promova a Inclusão. 

Como Nosso Porto Seguro, tivemos a fundamentação teórica da pesquisa, 

trazendo os autores que serviram como aporte desse estudo. Versamos sobre a 

importância da escola reflexiva de Alarcão (2011), que discute a função social da 

escola envolvendo os seus principais atores; discorremos sobre as ideias que 

norteiam essa pesquisa envolvendo o professor como prático reflexivo e a sua 

reconstrução da prática nos apoiando nos estudos de Zeichner (1993 – 2008). Ainda 

sobre o nosso segundo capítulo, escrevemos sobre a Educação Matemática, as 

formações de professores e as narrativas na perspectiva de Ponte (1998). 

Citamos os estudos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa, “Rumo à 

Educação Matemática Inclusiva14”, e a relevância dessas, que são realizadas e 

focadas nos aprendizados dos alunos público-alvo da Educação Inclusiva, com 

 
14Endereço eletrônico do Grupo de Pesquisa- Rumo à Educação Matemática Inclusiva 

http://www.matematicainclusiva.net.br. 
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ideias de promover uma educação que contemple a todos. Os estudos mostram que 

a Educação Inclusiva não é algo novo na história da Educação, independentemente 

das limitações dos aprendizes, a escola precisa ter ações acolhedoras, inclusivas, 

críticas e reflexivas. 

Para Healy e Powell (2013, p. 88, apud RAMOS, 2018, p. 57), precisamos da 

“[...] (re) significação do conceito de aprendizagem, [...] no lugar do professor 

entendê-la ‘como um processo de aquisição individual de conhecimentos’, ele deve 

aceitá-la ‘como a apropriação de formas de participação em práticas sociais dos 

alunos”. Em nosso estudo, as atitudes sobre valorização da diversidade no sistema 

de ensino propiciaram ricas discussões para o desenvolvimento do nosso processo 

formativo de professores de Matemática.  

Falando sobre o segundo capítulo, realizamos a revisão de literatura no Banco 

de Teses e Dissertações da CAPES. A nossa busca foi direcionada para trabalhos 

com temáticas do nosso interesse, utilizando os descritores: “Design Thinking na 

Educação AND Formação de Professores de Matemática AND Educação 

Matemática Inclu*”. O nosso estudo procedeu com a aplicação de alguns filtros e 

critérios, tanto de exclusão como de inclusão. Após a aplicação desses critérios, 

obtivemos a quantidade de 14 estudos que abordam a nossa temática. Ressaltamos 

que não encontramos estudos que versem sobre a Formação de Professores de 

Matemática, Educação Matemática Inclusiva e Design Thinking na Educação 

concomitantemente. Debruçamo-nos sobre essas pesquisas, analisando e 

sintetizando, para a elaboração da nossa revisão de literatura.  

Em nossa pesquisa, utilizamos a metodologia do Design Thinking – DT; nos 

últimos dois anos, os processos formativos propiciados pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo – Seduc utilizam esse método. Como detalhado 

no terceiro capítulo, o pensamento de design tem o intuito de abordar práticas 

inovadoras em sala de aula por meio de desafios, valorizando os diferentes pontos 

de vistas, com levantamento de problemas, promovendo discussões em forma de 

brainstormings, com um ambiente de escuta ativa para os professores e momentos 

de sensibilizações e empatia sobre a prática docente. 

Ainda sobre o processo formativo na Seduc, temos vivenciado a importância 

dessa metodologia em nossas diretorias de ensino, pois são os órgãos centrais que 
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disponibilizam as oficinas e encontros para os professores. Esse pensamento 

embasado no DT tem modificado inclusive o olhar do formador de professores, que 

em tempos passados preocupava-se com o objeto do conhecimento que teria que 

abordar nesses encontros. Diante do método do DT, precisamos disponibilizar 

novas estratégias centradas em pessoas, relacionando as suas habilidades 

socioemocionais em conjunto com a área de conhecimento. 

As propostas da Seduc são norteadas nos princípios do DT, que destacam a 

importância da Empatia, da Colaboração, da Criatividade e do Otimismo. Com essa 

abordagem, em nossos processos formativos, valorizamos as ações criativas e 

propiciamos aos educadores momentos de aprendizagem por meio de interações, 

conversas, práticas, discussões, análises e reflexões das atitudes desenvolvidas 

nas salas de aulas. Destacamos que, a partir do mês de março de 2020, nossos 

processos formativos centralizados nas diretorias de ensino foram suspensos por 

conta da pandemia do Covid-19, sendo necessário transpor esses encontros para 

as plataformas digitais (Google ou Microsoft) e para o aplicativo do CMSP. 

Retornando ao nosso terceiro capítulo, que aborda a realização da Oficina de 

Educação Matemática Inclusiva – OEMI, participaram do nosso estudo dez 

participantes que não estiveram presentes, simultaneamente, em todos os 

encontros. Dividimos o nosso processo em cinco encontros, conforme as fases do 

DT: Descoberta, Interpretação, Imersão, Experimentação e Evolução. Nesses 

encontros, promovemos discussões, análises de dois filmes com questões 

discursivas, realizamos um brainstorming, questionários (inicial e final) e dois 

Cenários Reflexivos – sendo um sobre os diferentes perfis dos estudantes em sala 

de aula e o outro envolvendo os participantes em um café inclusivo com algumas 

limitações sensoriais e/ou físicas, especificamente, olhos vendados, ouvidos 

tampados e mãos impossibilitadas. Por último, propusemos aos professores o 

desafio de desenvolver uma prática Matemática que envolvesse todos os alunos na 

sala de aula para que os docentes pudessem observar como se daria essa 

atividade. Tivemos a devolutiva de três professores, conforme os Quadros (4.9, 4.10 

e 4.11). 

Em nosso quarto capítulo, denominado Nossas Descobertas, realizamos as 

análises e as discussões dos dados coletados. Dessa forma, relacionamos as 
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nossas fundamentações teóricas com os dois objetivos de pesquisa, os quais são: 

Identificar os aspectos reflexivos presentes nas ações desenvolvidas com os 

professores de Matemática, mediante a perspectiva de Zeichner e Descrever as 

narrativas que emergiram durante a realização da Oficina de Educação Matemática 

Inclusiva – OEMI, sob a ótica de Ponte. Condensamos os estudos sobre o 

profissional como prático reflexivo e a reconstrução da prática nos Quadros 2.2 e 

2.3 e relacionamos as nossas análises realizadas na OEMI com os devidos 

Quadros.  

Em nosso primeiro objetivo, identificamos os aspectos reflexivos e, 

concomitantemente, apoiamos esse intento nos estudos de Zeichner sobre o novo 

papel do professor como um profissional prático reflexivo. Esse docente apresenta 

em seu percurso formativo diferentes pontos de vista, que necessitam superar a 

relação linear que existe entre o conhecimento científico–técnico e a prática na sala 

de aula, destacando a importância dos aspectos reflexivos, conforme o Quadro 2.2, 

evitando um caráter reprodutor, acrítico e conservador da prática tradicional. Ainda 

sobre o primeiro objetivo, salientamos que Zeichner (1993) estuda a reflexão nos 

processos formativos há quase 50 anos, e destaca em seus estudos que a reflexão 

implica diretamente na construção dos valores, correspondendo-se com os 

aspectos afetivos, sociais e políticos. 

Na reconstrução da prática, a perspectiva reflexiva tem um papel fundamental, 

juntamente com o papel autônomo que o professor deve exercer. Assim, considera-

se um profissional que necessita refletir criticamente sobre a sua prática 

desenvolvida em sala de aula; com isso, é capaz de compreender as situações que 

perpassam os processos de ensino e de aprendizagem, conforme sintetizados em 

nosso Quadro 2.3. Sendo assim, nosso primeiro objetivo de pesquisa identifica nos 

participantes os aspectos reflexivos de acordo com a perspectiva de Zeichner, que 

compreende o ensino e a formação de professores como o desenvolvimento da 

consciência social dos cidadãos com o objetivo de construir uma sociedade 

igualitária e justa. 

Em continuidade aos dados coletados e analisados no quarto capítulo, em 

nosso segundo objetivo “Descrever as narrativas que emergiram durante a 

realização da Oficina de Educação Matemática Inclusiva – OEMI, sob a ótica de 
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Ponte”, pensamos em narrativas para integrar as experiências e os diferentes 

pontos de vista dos nossos docentes, pois as práticas desenvolvidas e seus 

pensamentos fazem parte das construções culturais, sendo um reflexo do ambiente 

que vivenciamos. Constatamos, nas falas dos professores, que o grande desafio 

que é ensinar a Matemática na perspectiva Inclusiva. Apoiamos os nossos estudos 

sobre a Matemática Inclusiva nas autoras Fernandes e Healy (2015), que abordam 

o ensino da Matemática por meio dos cenários multimodais que são desenvolvidos 

e aplicados utilizando os objetos matemáticos, estímulos, e destacando a 

importância dos canais sensoriais. 

No decorrer da OEMI, contamos com as contribuições dos professores. Em 

nosso segundo objetivo, cada atividade proposta desdobrava narrativas com ricas 

observações realizadas pelos docentes, ampliamos as nossas análises e 

discussões, por meio de ações envolvendo leituras de imagens, brainstorming, 

conversas envolvendo dois filmes, tivemos um momento crucial com o nosso II 

Cenário Reflexivo com muitas interações, discussões, e reflexões, conforme 

constam nos Quadros 4.21 ao 4.24.   

Solicitamos aos participantes que realizassem em suas aulas, uma prática 

abordando o ensino da Matemática que contemplassem todos os seus aprendizes, 

e em nosso último encontro da OEMI, recebemos os relatos de apenas três 

professores, que desenvolveram com os seus estudantes. Os docentes propuseram 

práticas em grupos e discutiram sobre a importância de abordar temas nas aulas 

que possam contemplar todos os alunos, conforme estão descritos nos Quadros 

4.9, 4.10 e 4.11.  

Em se tratando especificamente da Educação Matemática na perspectiva 

Inclusiva, buscaram inserir em suas aulas “[...] situações de vida real, com idas ao 

mercado, para a compreensão do aprendiz da manutenção e administração de 

recursos financeiros envolvendo as operações matemáticas da adição, 

multiplicação e subtração” (RONCATO, 2016, p. 26), por exemplo. 

Brevemente, cremos que os docentes poderão contemplar as mudanças 

envolvendo a educação e esperamos que a diversidade na sala de aula possa 

contribuir para os processos reflexivos e para a reconstrução das práticas 
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desenvolvidas em sala de aula, para que todos os alunos possam participar de 

todas as propostas pedagógicas com equidade e respeito. 

5.3 Revisitando as nossas perguntas de pesquisa 

Tomamos como fio condutor de nossa pesquisa as seguintes questões 

norteadoras: Quais são os aspectos evidenciados na perspectiva de Zeichner 

envolvendo o processo reflexivo na formação de professores de Matemática que 

lecionam em salas de aulas inclusivas? No desenvolvimento da formação de 

professores de Matemática, quais as narrativas na perspectiva de Ponte que 

emergiram na Oficina de Educação Matemática Inclusiva? 

O nosso primeiro objetivo corroborou para a resposta da nossa primeira 

pergunta; constatamos que, mediante as atividades realizadas na Oficina de 

Educação Matemática Inclusiva, identificamos os seguintes aspectos: o Ato de 

Rotina (que é regido pelas ideias tradicionais no sistema de ensino) e o Ato de 

Reflexão (que implica diretamente um rompimento com os dogmas tradicionais, no 

entanto, sempre respeitando a prática docente). Evidenciamos, conforme a 

perspectiva de Zeichner (1993), os aspectos que envolvem as três atitudes para as 

ações reflexivas, são elas: Abertura de Espírito, Responsabilidade e Sinceridade 

que, respectivamente, têm o desejo ativo de ouvir os diferentes pontos de vista, 

admitindo a possibilidade de erros e acertos em suas práticas; está relacionada às 

consequências de ensino, podendo ser atitudes esperadas ou não, e, por fim, a 

articulação entre a Abertura de Espírito e a Responsabilidade.  

Destacamos, ainda, outros aspectos que ficaram evidentes em nossa OEMI: 

Equilíbrio, que estabiliza a rotina e a reflexão junto das ações e dos pensamentos; 

a Gestão do Tempo, que é crucial nas atitudes realizadas no sistema de ensino; o 

Pensamento Prático, que versa sobre o processo de reflexão mediante as práticas 

docentes. Discorrendo sobre os aspectos reflexivos que foram estudados por 

Zeichner (1993), temos: Conhecimento prático, Reflexão na ação, Reflexão sobre a 

ação e sobre a Reflexão na ação. Nessa ordem, temos a manifestação do saber 

fazer; o processo vivo das ações e reações e, enfim, as ações que podem ser no 

individual ou no coletivo promovendo ações prospectivas e retrospectivas. O saber 

profissional é transmitido por meio de práticas e principalmente pela experiência dos 

docentes, isto é, esse conhecimento é adquirido ao longo da vida. 
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Sintetizamos os nossos estudos teóricos sobre os aspectos reflexivos 

conforme os Quadros 2.2 e 2.3. Em continuidade às possíveis respostas que 

buscamos para a nossa indagação, identificamos, conforme a perspectiva de 

Zeichner (1993), que os processos formativos necessitam promover momentos 

coletivos que abordem situações sociais que estão inter-relacionadas com uma 

escola reflexiva. Ainda sob esta ótica e com as atividades propostas em nossa 

OEMI, apontamos os aspectos de Reflexão para a reconstrução da prática que 

promove uma reflexão crítica às práticas desenvolvidas no cotidiano dos docentes, 

bem como a Consciência Social, que contribui para uma sociedade justa, e a 

Emancipação, que discorre sobre a importância da libertação e a independência do 

professor. 

O estudo de Zeichner (1993) sobre a formação de professores promove uma 

distinção sobre as práticas tradicionais, o que nos ajuda a distingui-lo de outros 

autores, uma vez que reconhecemos em nosso percurso formativo os seguintes 

aspectos reflexivos: Atenção voltada para dentro e fora da prática e das condições 

sociais em que a escola está inserida; as tendências Democráticas e 

Emancipatórias que propiciam o pensamento crítico com relação ao processo de 

ensino e às injustiças sociais; por fim, a Reflexão enquanto prática social, que é a 

tentativa de construir comunidades de aprendizagem com apoio dos docentes e de 

forma coletiva, pois a individualidade limita o crescimento e a criatividade, 

repercutindo em pontos negativos para a formação de professores. 

Com relação a segunda questão norteadora, no desenvolvimento da formação 

de professores de Matemática, emergiram as narrativas, que consideramos como 

ricas contribuições na Oficina de Educação Matemática Inclusiva. O nosso segundo 

objetivo de pesquisa fortaleceu os nossos estudos e as respostas obtidas na OEMI. 

Como aporte teórico, nos embasamos nos estudos de Ponte (1998) que 

pesquisa a formação de professores de Matemática desde a década de 1980. 

Diante de seus estudos, o autor destaca que o processo de formação de 

professores de Matemática é um grande desafio e necessitamos considerar todas 

as ações que são desenvolvidas na formação inicial e na formação continuada, 

temos que valorizar o saber dos professores, enaltecendo as suas práticas e as 

investigações. 
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Em nosso processo formativo, coletamos relatos, registramos as ideias e 

instigamos por meio de atividades os diferentes pontos de vistas dos professores, 

realizamos dois Cenários Reflexivos, brainstorming, discussão dos docentes sobre 

os dois filmes que assistiram sobre a Educação Inclusiva, discussões sobre as 

contribuições dos últimos 30 anos das Políticas Públicas envolvendo a Educação 

Inclusiva, as narrativas dos professores estão à disposição nos Quadros 4.16 ao 

4.24. 

Promover encontros com os docentes para socialização das diferentes 

práticas, é de extrema importância, pois ouvir diferentes opiniões e dar voz aos 

profissionais, são ações que deixam marcas no desenvolvimento da carreira de 

docente. Precisamos discutir o fazer Matemática com os professores e ouvir as 

experiências realizadas nas salas de aulas, pois a Matemática necessita ser 

integrada com os diferentes saberes, com a tecnologia e os conhecimentos da 

sociedade contemporânea. 

Nos estudos de Ponte et al. (1998), as narrativas são valorizadas, pois elas 

integram as ricas experiências que são desenvolvidas na sala de aula, e é uma 

forma prazerosa de promover relações colaborativas entre professores e seus 

aprendizes. Nas ações que desenvolvemos com foco em nosso segundo objetivo 

ficou evidente a relevância das escritas, dos registros, entrevistas, das histórias que 

foram contadas pelos docentes.  

Em suma, o nosso aporte teórico contribuiu para as respostas das perguntas 

que nortearam essa pesquisa, nos debruçamos sobre os estudos da escola reflexiva 

de Alarcão (2011), os pressupostos sobre a formação de professores reflexivos de 

Zeichner (1993), as pesquisas sobre a Educação Matemática Inclusiva e os estudos 

sobre a formação de professores de Matemática e as Importância das Narrativas  

de Ponte et al. (1998) foram fundamentais para identificarmos os aspectos reflexivos 

em nosso processo formativo com os professores de Matemática, e as descrições 

das narrativas mediante os momentos reflexivos que evidenciamos na OEMI. 

Necessitamos promover mais encontros para que os professores possam refletir 

sobre as suas ações desenvolvidas e reconstruir as suas práticas para atingir a 

diversidade que temos no sistema de ensino.   
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5.4 As Nossas Limitações  

Debruçamo-nos sobre a escola reflexiva e o papel do professor como 

profissional prático e reflexivo, assim como estudamos sobre a reflexão na 

reconstrução da prática, e constatamos o quanto é importante dar voz aos 

professores e promover encontros formativos para levantarmos os problemas e, em 

conjunto, buscar as soluções. No entanto, deparamo-nos com algumas limitações 

nesse percurso.  

Um dos fatores que limitou as nossas discussões foi a “falta de tempo dos 

docentes”. Nós tentamos organizar os encontros para atingir a todos, mas nem 

sempre os professores estavam presentes por conta das demandas que são 

sobrecarregadas nas escolas. Tivemos encontros com seis professores e outros 

com dez participantes.  

Realizamos a nossa revisão de literatura pelo Banco de Dissertações e Teses 

– CAPES e não encontramos pesquisas envolvendo as nossas palavras-chave 

“Design Thinking na Educação AND Formação de Professores de Matemática AND 

Educação Matemática Inclu*”. Diante do desafio, encontramos poucos estudos que 

subsidiariam a nossa pesquisa, sendo agrupados de dois em dois descritores 

(“Design Thinking na Educação AND Formação de Professores de Matemática” e 

“Formação de Professores de Matemática AND Educação Matemática Inclu*”).  

Utilizamos como metodologia o Design Thinking para educadores em nossa 

Oficina de Educação Matemática Inclusiva e obtivemos tanto momentos positivos 

quanto negativos. Destacamos – como pontos que necessitam ser melhorados no 

DT – a abordagem de algumas ações com características engessadas, 

principalmente ao se referir às organizações das pessoas e grupos, e como 

desenvolver as ações sempre em fases de procedimentos; isto é, poderia haver a 

promoção de momentos de extrapolações entre os participantes. Uma de nossas 

preocupações é que essa metodologia acabe sendo visualizada nos percursos do 

sistema de educação como um modismo e seja descartada sem apresentar 

efetivamente o seu potencial. 

Outro agravante foi a pandemia do Covid-19. Tínhamos em mente visitar as 

escolas, observar o desenvolvimento das práticas com os professores, coletar e 
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gravar seus relatos sobre as atividades aplicadas, aprofundar as narrativas 

desenvolvidas mediante as práticas com os estudantes, realizar uma devolutiva com 

os docentes sobre as observações coletadas em sala de aula, finalizar a OEMI com 

a participação dos dez professores abordando as práticas realizadas, mostrando 

fotos, vídeos, áudios, com um novo “café”, mas, infelizmente, não foi possível. As 

nossas vidas tomaram novos rumos e a formação de professores se deu 

remotamente, dentro das expectativas do novo normal. Mesmo com esses entraves, 

realizamos um estudo satisfatório contribuindo com as pesquisas no processo 

formativo de professores e, principalmente, para a construção de um novo olhar 

formativo. 

5.5 Dias melhores 

Findamos a nossa pesquisa durante um período histórico da humanidade, a 

pandemia do Covid-19; deparamo-nos com a ausência de muitas pessoas queridas, 

muita tristeza, solidão e medo. Atualmente, estamos juntando os pedaços para 

construirmos uma nova história. Ainda temos sentimentos de esperança, 

afetuosidade, empatia, e lutamos para que cheguem dias melhores. 

Identificamos, por meio de um processo formativo, diversas fragilidades em 

nossas práticas e abordagens, na falta de sensibilidade em analisar o contexto 

social em que o aprendiz está inserido. No entanto, vislumbramos uma luz no fim 

do túnel, pois temos alguns caminhos que são alternativos e que promovem a 

reflexão na ação, sobre a ação, que seja prospectiva ou retrospectiva, reconstrução 

da prática, as quais podem propiciar momentos que dão voz aos professores que 

são os atores principais no processo de formação. Necessitamos contribuir para a 

construção de uma escola que promova cenários reflexivos com seus professores, 

aprendizes, gestão, comunidade, família e que caminhe em conjunto contra a 

desigualdade e exclusão social.  

Esse estudo, primeiramente, modifica a vida e a perspectiva da pesquisadora, 

que diante de um novo olhar passa a visualizar a formação de professores como 

um processo que estabelece relações entre o fazer matemático e a Educação 

Matemática na perspectiva Inclusiva. Há, sobretudo, o fato de que mudanças são 

necessárias para que as práticas da sala de aula possam ser valorizadas. Podemos 

ensinar Matemática por meio de contos, narrativas, projetos, idas ao supermercado, 
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dessa forma, o fazer matemático deve ser propiciado a todos independente de suas 

limitações. 

Esperamos que esse tema possa promover novos estudos e novos olhares, 

ainda assim, compreendemos que a formação de professores de Matemática 

precisa extrapolar os seus limites, alçar novos voos e cativar novos aprendizes. 

Essa Matemática que contempla a todos e que não faz distinção e nem escalas com 

níveis de proficiência e índices de desempenho. 

Almejamos um universo matemático que promova discussões, 

argumentações, debates sobre o crescimento de aprendizes interessados e 

apaixonados pela Matemática. Essa pesquisa foi um quebra cabeça, e cada peça 

tem um nome, uma marca, uma parceria, uma risada, um sentimento, uma lágrima, 

um conceito, uma fórmula, muita leitura, dedicação e resiliência. 

Em suas aulas, o professor Ubiratan D’Ambrósio ressalta que precisamos 

ensinar uma Matemática para a Paz. Essa mesma Paz está na diversidade que 

constitui a escola reflexiva, pois o conhecimento é a estratégia mais importante para 

promovermos uma sociedade justa, crítica, reflexiva e equânime. Enfim, nossa 

trajetória é bem longa e batalharemos dia após dia para uma Educação Matemática 

Inclusiva. 
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ANEXO 1 

 

QUESTIONÁRIO FINAL DE PESQUISA 

 

Prezado (a) professor (a). Meu nome é Paula Soares Gomes da Silva, sou aluna do 

Curso de Pós-Graduação em Educação Matemática, ofertado pela Universidade 

Anhanguera. O presente questionário foi confeccionado para contribuir com o levantamento 

dos dados que farão parte da minha dissertação de mestrado para conclusão do curso 

acima referido. Solicito, por gentileza, que responda às perguntas, a seguir, com a maior 

autenticidade possível. Relembro que sua identidade será mantida em sigilo durante todo 

o processo de levantamento e divulgação dos dados. Desde já, agradeço a sua participação 

e colaboração. Paula Soares Gomes da Silva 

 

Preencha as informações e em seguida responda o questionário, contribuindo com a coleta 
de dados: 

1) Há quanto tempo você trabalha com os alunos público-alvo da Educação Inclusiva?  

2) Como se sente atuando em uma sala de aula que o público é heterogêneo? 

3) No seu ponto de vista, os alunos aprendem Matemática da mesma forma? Argumente. 

4) Qual é a sensação quando se depara com alunos da Educação Inclusiva em sala de 

aula? 

5) Como seus alunos lidam com os alunos da Educação Inclusiva em sala de aula? 

6) Seus alunos da Educação Inclusiva participam e interagem com as atividades propostas 

de Matemática? 

7) No seu ponto de vista, é possível que esse público possa aprender Matemática? 

Especifique os entraves e os benefícios. 

8) Quais os conceitos matemáticos que apresentam maior dificuldade para desenvolver em 

uma sala de aula inclusiva? 

9) Quais são as suas considerações sobre a sua formação inicial e continuada em relação 

ao ensino da Matemática na Educação Inclusiva? 

10) Qual é o papel da Escola em relação aos alunos da Educação Inclusiva? 
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APÊNDICE 1 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL DE PESQUISA 

 

Prezado (a) professor (a). Meu nome é Paula Soares Gomes da Silva, sou 

aluna do Curso de Pós-Graduação em Educação Matemática, ofertado pela 

Universidade Anhanguera. O presente questionário foi confeccionado para 

contribuir com o levantamento dos dados que farão parte da minha dissertação de 

mestrado para conclusão do curso acima referido. Solicito, por gentileza, que 

responda às perguntas, a seguir, com a maior autenticidade possível. Relembro que 

sua identidade será mantida em sigilo durante todo o processo de levantamento e 

divulgação dos dados. Desde já, agradeço a sua participação e colaboração.  

 

Paula Soares Gomes da Silva 

 

Questionário de Pesquisa 

 

1) Esse será um processo formativo de professores de Matemática, abordando 

a Educação Inclusiva, professor (a) tem interesse em participar? 

 

2) O que você entende por Educação Inclusiva? 

 

3) Por que escolheu o curso de Licenciatura em Matemática?  

 

4) Em seu ponto de Vista, como podemos abordar os conceitos Matemáticos 

em uma sala de aula inclusiva? 
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APÊNDICE 2 
 

ATIVIDADE – RECEITA INCLUSIVA 
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APÊNDICE 3 
 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do Projeto: A Reflexão no processo formativo de professores de Matemática 

na perspectiva da sala de aula inclusiva 

Pesquisador Responsável: Paula Soares Gomes da Silva RG. 40.277.836-4 

Responsável pertence ao Centro Universitário Anhanguera de São Paulo / Avenida 

Raimundo Pereira de Magalhães, 3305, Pirituba, São Paulo/SP. 

Telefone para contato: (11) 94003 5109 

Como entrar em contato com o pesquisador? E-mail: paulasoares008@gmail.com 

Nome do voluntário: ______________________________ Idade: ____ anos  

 

Você está sendo convidado (a) para participar como voluntário(a) de uma 

pesquisa na Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, localizada no estado de São Paulo. 

Tal pesquisa tem como objetivos: “Identificar os aspectos reflexivos presentes nas 

ações desenvolvidas com os professores de Matemática, mediante a perspectiva 

de Zeichner” e “Descrever as narrativas que emergiram durante a realização da 

Oficina de Educação Matemática Inclusiva – OEMI, sob a ótica de Ponte”.  

 Trata-se de uma pesquisa pautada na metodologia do Design Thinking (DT), 

buscando soluções para os nossos problemas, pois temos como premissa o design 

centrado em humanos, contemplando as necessidades individuais. Como 

instrumento de coleta de dados serão utilizados questionários. 

Os participantes da pesquisa serão dez docentes que atuam na Educação 

Básica. Para inclusão na pesquisa, serão adotados os seguintes critérios: lecionar 

a disciplina de Matemática e ter, dentre seus alunos, pelo menos um público-alvo 

da Educação Inclusiva. As discussões com os professores ocorrerão fora do horário 

de aula, com a previsão de 15 horas/aula, distribuídas cinco encontros de três horas, 

sendo utilizados o primeiro e último encontro para aplicação do questionário inicial 

e do questionário final. 

mailto:paulasoares008@gmail.com
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Os encontros serão gravados em áudio e/ou vídeo, registros esses que serão 

de uso exclusivo para a pesquisa; não serão divulgados os áudios, as imagens 

serão utilizadas apenas na pesquisa, salvo com sua prévia autorização. A sua 

identidade e privacidade ficarão asseguradas, sendo que o anonimato será 

preservado por meio da utilização de codinome e as informações obtidas serão 

utilizadas apenas para fins científicos, os quais estão fundamentados na Resolução 

510/2016, que normatiza e norteia as pesquisas com Seres Humanos em Ciências 

Humanas, as quais serão destruídas cinco anos após o término da pesquisa. Serão 

confidenciais todas as informações deste estudo e somente os pesquisadores terão 

conhecimento dos dados.  

Esperamos que este estudo seja capaz de responder a nossa indagação, 

sendo ela: Quais aspectos reflexivos podem ser evidenciados em um processo 

formativo de professores de Matemática que lecionam em salas de aulas inclusivas? 

Quanto aos benefícios, esperamos que nossa pesquisa possa contribuir com 

a reflexão do professor que ensina Matemática para que ele possa propor atividades 

que atendam a todos os seus alunos de forma equânime. Esperamos também 

conscientizar o professor em relação aos alunos público-alvo da Educação 

Inclusiva, mostrando que diante das diferenças, todos devem ser tratados iguais, 

respeitando a especificidade de cada um. 

Outras reflexões também serão colocadas em evidência por se tratar das 

contribuições atuais, construção e desenvolvimento do conhecimento dos 

envolvidos, assim o participante observa se suas expectativas foram 

correspondidas na teoria ou na prática. Desta forma, levantar a autorreflexão como 

um dos maiores benefícios que a pesquisa apresentará com o avanço de tantas 

metodologias que podem ser trabalhadas em sala e assim ensinar com a tecnologia. 

Os possíveis riscos a que você se submete participando de nossa pesquisa 

são: cansaço, proveniente do tempo destinado aos encontros fora do horário de 

trabalho e/ou constrangimento, por meio de exposição e reflexão durante a 

realização das discussões propostas nas atividades e estudos. 

Todavia, ressaltamos que serão tomados todos os cuidados para 

amenizar/eliminar quaisquer impactos que possam ser causados. Em relação ao 

cansaço, em cada encontro de duas horas, destinaremos intervalos de 15 minutos 
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a cada 60 minutos de estudo e discussão. Além disso, você terá autonomia para 

fazer pequenos intervalos para suprir suas necessidades fisiológicas.  

Visando amenizar possíveis constrangimentos durante as discussões e 

reflexões, nos empenharemos em estimular a construção de um ambiente 

colaborativo, no qual você se sinta protagonista da ampliação do seu próprio 

conhecimento e que nossa atuação, também, contribua para que se sinta à vontade 

para discutir coletivamente suas dúvidas. 

Ressaltamos que os procedimentos da pesquisa obedecem aos Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos com o que preconiza a Resolução CNS no 

510/2016, que trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da 

pesquisa e suas complementares e que nenhum deles oferecem riscos à dignidade 

e a saúde. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos para a própria instituição 

de ensino, na qual o docente atua, em trabalhos, em eventos e publicação em 

revista cientifica. Sua participação, em qualquer etapa, é voluntária e o seu 

consentimento e permissão para realização do estudo pode ser retirado a qualquer 

momento sem que isso traga prejuízos algum, sendo livre de vícios (simulação, 

fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação – respeitando os 

requisitos da Resolução CNS Nº 510/2016 e suas complementares. 

Em caso de você decidir interromper sua participação na pesquisa, o 

pesquisador deve ser comunicado e sua participação será imediatamente 

interrompida.  

Você não terá nenhuma compensação financeira ou despesas por participar 

desta pesquisa. Porém, caso sejam identificados e comprovados danos 

provenientes desta pesquisa, poderá pedir, a qualquer momento, ressarcimento por 

quaisquer despesas ou danos morais, bem como poderá ser indenizado pelo dano 

decorrente dessa participação, nos termos da Lei. 

Aceitando participar da pesquisa você receberá uma via deste termo 

assinada pelo pesquisador. Além disso, você terá garantia de acesso aos resultados 

desta pesquisa a qualquer momento. O documento terá duas vias, sendo uma 

destinada a você e a outra será arquivada pelo pesquisador em um período de cinco 

anos. 
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Para eventuais dúvidas, sempre que quiser, procure pela pesquisador 

responsável pelo projeto Paula Soares Gomes da Silva, RG: 40.277.836-4 SSP-SP, 

na Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, no seguinte horário 08 ás 17h de segunda a 

sexta-feira ou por e-mail paulasoares008@gmail.com ou pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNIAN - Campus de Pirituba, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas, localizado na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 3305, Pirituba, CEP 

05145-200, São Paulo, telefone: (11) 3512-8412 e-mail: 

cep.uniansp@anhanguera.com. 

mailto:paulasoares008@gmail.com
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Desta forma, eu,     (docente participante da pesquisa)       , portador do RG. 

_____________________, de forma livre e esclarecida, declaro estar 

suficientemente esclarecido a respeito das informações constantes neste termo, 

relacionadas ao projeto “A Reflexão no processo formativo de professores de 

Matemática na perspectiva da sala de aula inclusiva”. e concordo, voluntariamente, 

em participar da pesquisa e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante a pesquisa, sem penalidade, prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido. Autorizo a veiculação dos resultados 

para a finalidade de divulgação científica, assinando as duas vias e ficando com a 

posse de uma delas. 

 

____________________________________         ___________________ 

Assinatura do Participante                                        Data  

 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta 

pesquisa ao participante indicado acima. Declaro que obtive de forma apropriada e 

voluntária seu Consentimento Livre e Esclarecido para a participação desta 

pesquisa. 

 

_______________________________                           _____________________ 

 Paula Soares Gomes da Silva                  Data  
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APÊNDICE 4 
 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE ENSINO 
 

 

À Senhora Dirigente de Ensino, Profª Maria Aparecida do Nascimento 
Barretos, queremos convidar alguns(as) professores(as) dessa Diretoria de Ensino, 
para participar voluntariamente de uma pesquisa intitulada “A REFLEXÃO NO 
PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA NA 
PERSPECTIVA DA SALA DE AULA INCLUSIVA sob a responsabilidade da 
pesquisadora Paula Soares Gomes da Silva, RG.: 40.277.836-4 / SSP-SP. A 
pesquisa tem como objetivos: “Identificar os aspectos reflexivos presentes nas 
ações desenvolvidas com os professores de Matemática, mediante a perspectiva 
de Zeichner” e “Descrever as narrativas que emergiram durante a realização da 
Oficina de Educação Matemática Inclusiva – OEMI, sob a ótica de Ponte”.  

Os participantes da pesquisa serão docentes que atuam na Educação 
Básica. Para inclusão na pesquisa serão adotados os seguintes critérios: lecionar a 
disciplina de Matemática e ter, dentre seus alunos, pelo menos um pertencente ao 
público-alvo da educação inclusiva. As discussões com os professores ocorrerão 
fora do horário de aula, com a previsão de 15 horas/aula, distribuídas em cinco 
encontros de três horas, sendo aplicado no primeiro e no último encontro os 
questionários iniciais e finais, fazendo parte da aplicação da oficina nesse processo 
de formação dos professores.  

Os encontros serão gravados em áudio e/ou vídeo, registros esses que serão 
de uso exclusivo para a pesquisa; não serão divulgados imagens e/ou áudios, salvo 
com a prévia autorização do(s) professor(es). A identidade e privacidade do(s) 
professor(es) ficarão asseguradas, sendo que o anonimato será preservado por 
meio da utilização de codinome e as informações obtidas serão utilizadas apenas 
para fins científicos, os quais estão fundamentados na Resolução CNS nº 510/2016, 
que normatiza e norteia as pesquisas com Seres Humanos em Ciências Humanas, 
as quais serão destruídas cinco anos após o término da pesquisa. Serão 
confidenciais todas as informações deste estudo e somente os pesquisadores terão 
conhecimento dos dados.  

Só participarão das atividades os professores que assinarem um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em caso de o(a) professor(a) decidir 
interromper a participação na pesquisa, o pesquisador deve ser comunicado e sua 
participação será imediatamente interrompida.  

 
Os resultados não afetarão a imagem da Instituição e nem do(s) 

participante(s). A participação de todos é muito importante para esta pesquisa, que 
visa contribuir para que os professores de Matemática que atuam em salas 
inclusivas, se sensibilizem e oportunizem atividades de maneira equânime aos seus 
alunos.  

 
Se a Senhora concorda com a pesquisa, solicitamos que assine este 

documento, autorizando a nossa pesquisa nessa Diretoria de Ensino e firmando a 
colaboração com o Programa Institucional de Pós-Graduação em Educação 
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Matemática. Sempre que considerar necessário, para eventuais dúvidas ou 
esclarecimentos, terá acesso ao pesquisador responsável pelo projeto ou contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Anhanguera (UNIAN). 

 
 
Pesquisador: Profa. Paula Soares Gomes da Silva 
Telefone: (11) 94003-5109 
E-mail: paulasoares008@gmail.com  

 

 
Guarulhos, 05 de fevereiro de 2020 
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