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RESUMO 
 

 

Com o objetivo de investigar a facilitação do processo de aprendizagem da 
matemática básica a adolescentes com deficiência intelectual, através dos recursos 
da gamificação, foi feito um levantamento bibliográfico sobre deficiência intelectual, 
gamificação, TICs, e o conteúdo matemático abordado nesse contexto de Educação 
Especial. A pesquisa identificou o uso das TICs no meio educacional desses alunos 
através de questionários enviados aos professores e aos pais/responsáveis. Foi 
Identificado o conhecimento prévio desses alunos em matemática básica através de 
uma sondagem inicial. Elaborou-se então um jogo utilizando o software PowerPoint 
na temática da matemática, com conteúdo básico e acessível: contagem numérica 
até 10, conjuntos de objetos para facilitar a quantificação, somas simples com 
resultados até 10 e escrita dos nomes dos números. Este jogo foi aplicado a uma 
turma de adolescentes com deficiência intelectual da APAE de Maringá. Por fim, foi 
verificada a variação no aprendizado do conteúdo, por meio de entrevista com os 
professores depois da aplicação do jogo e com uma sondagem final junto aos 
alunos, chegando aos resultados que foram analisados. Os resultados da pesquisa 
apontam que os recursos de gamificação são valiosos e que permitem criar um 
ambiente amigável, que gera motivação e sentimento de conquista para alunos 
adolescentes com deficiência intelectual, que habitualmente estão acostumados ao 
fracasso. Os resultados obtidos foram: a facilitação da transmissão do 
conhecimento, melhora na agilidade dos alunos em resolver as questões, promoção 
da autonomia dos alunos frente ao uso de recursos físicos de apoio e sentimento de 
capacidade acionado pela evolução das fases do jogo. Esse resultado foi fomentado 
pelos relatos das professoras titulares das turmas que demostraram, durante e após 
a aplicação do jogo, muito interesse pelas reações positivas dos alunos frente à 
nova metodologia, ganhando não só conhecimento, mas também autoconfiança. A 
dinâmica do jogo proporcionou a interação com os métodos e os meios, promovendo 
a organização de suas próprias experiências de forma lúdica. Observou-se que o 
uso desta metodologia alternativa transformou-se em um recurso de acessibilidade e 
inclusão. 

 

Palavras-chave: Gamificação educacional; deficiência intelectual; adolescentes; 
alfabetização matemática, PowerPoint. 
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ABSTRACT 
 

With the objective to investigate the facilitation of the learning process of basic 
mathematics to adolescents with intellectual disabilities, through the resources of the 
gamification, a bibliographic study was done on intellectual disabilities, gamification, 
ICT, and the mathematical content used in this context of Special Education. The 
research identified the use of ICT in the educational environment of these students 
through questionnaires sent to teachers and parents / guardians. The prior 
knowledge of the students in basic math was identified through an initial survey. A 
game was then created using the PowerPoint software in mathematic theme, with an 
basic and accessible content: Counts up to 10, sets of objects to facilitate 
quantification, simple sums with results up to 10 and writing the names of numbers. 
This game was applied to a group of adolescents with intellectual disability from 
APAE in Maringá. Finally, it was verified for the variation in content learning, through 
an interview with the teachers after the application of the game and with a final 
survey with the students, reaching the results that were analyzed. The results of the 
research point out that the gamification resources are valuable and allow to create a 
friendly environment, which generates motivation and sense of achievement for 
adolescents with intellectual disabilities, who are usually accustomed to failure. The 
results obtained were: The facilitating transmiting knowledge, improvement in student 
agility solving issues, promotion of the autonomy of this students with the use of 
physical resources of support and the feeling of ability triggered by the evolution on 
the phases of the game. This result was fostered by the reports of the teachers in the 
classes who demonstrated during and after the game, a great interest in the students 
positive reactions to the new methodology gaining not only knowledge, but also self-
confidence. The dynamics of the game provided interaction with methods and 
means, promoting the organization of their own experiences in a playful way. It was 
observed that the use of this alternative methodology has become an accessibility 
and inclusion resource. 

 

Keywords: Educational gamification; Intellectual disability; Adolescents; 
Mathematical literacy; PowerPoint. 
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 CAPÍTULO 1 

 

A deficiência faz parte da condição humana. Quase todas as 
pessoas terão uma deficiência temporária ou permanente em 
algum momento de suas vidas, e aqueles que sobreviverem ao 
envelhecimento enfrentarão dificuldades cada vez maiores com 
a funcionalidade de seus corpos (OMS, 2011, p. 3). 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o computador é um dos meios tecnológicos utilizados na 

facilitação do processo de aprendizagem, permitindo aos alunos explorar o conteúdo 

de forma acessível, mesmo quando se consideram aspectos relacionados à 

potencialidade e à intelectualidade do sujeito. Em razão do rápido desenvolvimento 

tecnológico das últimas décadas, o processo educativo vem sofrendo mudanças, 

especialmente no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem e ao papel 

do professor na sala de aula. O uso dos computadores nas salas de aula é a cada 

dia mais significativo.  

No contexto educacional, temos as pessoas com deficiências intelectuais, que 

são as que possuem um nível de intelectualidade abaixo da média, o que atrasa e 

deixa mais complexo o processo de aprendizagem.  

A nomenclatura “deficiência intelectual” foi escolhida para ser usada no 

presente trabalho visto que  

(...) através de modificações de documentos (Declaração de 
Salamanca) e nomes de associações influentes (American 
Association of Mental Retardation (AAMR) para American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), 
percebe-se que hoje o termo correto a ser utilizado é “pessoa com 
deficiência”, para qualquer deficiência, e no caso da deficiência 
cognitiva o termo correto a ser utilizado é “pessoa com deficiência 
intelectual” (TÉDDE, 2012). 
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1.1. HISTÓRICO  

 

Historicamente, a pessoa com deficiência intelectual foi menosprezada e 

excluída do convívio social. Informações a respeito dessa prática podem ser lidas 

em inúmeros textos que discorrem do tratamento dado a essas pessoas. 

Na pré-história, a base era agrícola, de pecuária e artesanal, a cerca de 

10.000 a.C.. Isso fazia com que as crianças que nasciam com alguma deficiência, 

fossem automaticamente descartadas.  

A deficiência, nessa época, inexistia enquanto problema, sendo que 
as crianças portadoras de deficiências imediatamente detectáveis, 
onde a atitude adotada era da “exposição”, ou seja, ao abandono, ao 
relento, até a morte (ARANHA, 1979; PESSOTI; 1984 apud 
NOGUEIRA, 2008). 

A evolução da humanidade não fez com que a atenção dada às pessoas com 

deficiência intelectual evoluísse também. O destino dado a elas em Esparta, quando 

os pais levavam seus recém-nascidos para um Conselho de Espartanos que 

avaliava a criança. Se diagnosticada com alguma deficiência, se fosse franzina, era 

levada por esses anciões até um local chamado Apothetai (depósitos). Era um 

abismo no qual a criança era jogada. Na concepção espartana, não era bom nem 

para a criança nem para a república que ela vivesse, pois não se mostrava bem 

constituída para ser forte, sã e rija (Licurgo de Plutarco apud Silva, 1987, p. 105), 

citado no texto de GARCIA, que valorizava perfis estéticos, atléticos e guerreiros.  

Após a idade média, com a dissolução do Império Romano, a Igreja Católica 

ganha força e assume a responsabilidade pela educação e cultura. Mosteiros e 

universidades são criados levando conhecimento de lógica e línguas aos ricos, e de 

ofícios aos pobres. Nesse período, o indivíduo com deficiência intelectual passa a 

ser considerado filho de Deus, ganha alma. Passam a não ser mais abandonadas, 

eliminadas, mas sim entregues a igrejas e conventos. São consideradas dotadas de 

culpas alheias, escolhidas por Deus a castigo divino. Muitas vezes eram 

consideradas possuídas pelo demônio, sendo a prática do exorcismo um ato 

comum. 

Porém a ética cristã fomenta que a pessoa com deficiência precisa ser 

mantida e cuidada, exortando assim, o abandono e/ou falta de cuidados básicos, 
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como a alimentação. A contradição apresentava-se através do eixo caridade versus 

castigo divino que permeava a concepção cristã sobre a deficiência. Então a 

segregação das pessoas com deficiência em instituições apartadas da sociedade 

torna-se a materialização desse dilema (PESSOTI, 1984, apud NOGUEIRA, 2008), 

fazendo do confinamento, em locais onde somente alimentos e abrigo eram 

suficientes, um ato de caridade para com essas pessoas inúteis e incômodas para a 

sociedade. A ética cristã altera o status do deficiente de coisa para pessoa. Contudo, 

a igualdade no status moral não foi correspondente. 

Na idade moderna, período tão ricamente marcado por acontecimentos 

históricos e em ideias, deu-se no início do século XVI um movimento reformista com 

uma nova concepção de deficiência.  

Na idade moderna, o homem passa a ser entendido como animal 
racional, que trabalha planejando e executando atividades para 
melhorar o mundo dos homens e atingir a igualdade através da 
produção em maior quantidade. A apologia era o método 
experimental. Valorizam-se a observação, a testagem, as hipóteses. 
Encaminham-se esforços para descobrir as leis da natureza 
relegando-se a plano secundário as discussões sobre as leis divinas 
(NOGUEIRA, 2008, p. 4) 

O desenvolvimento da medicina nesse período leva a uma mudança de 

pensamento sobre a deficiência, que sai do conceito espiritual e vai para 

manifestação da doença, cedendo lugar aos médicos para fazer o diagnóstico, 

prognóstico e tratamento da deficiência, normalmente em instituições destinadas a 

esse fim. No entanto, conforme BIACHETTI (1998, apud FREITAS, 2011), a visão 

mecanicista do mundo se insere em todos os domínios do conhecimento, fazendo 

com que o corpo também seja definido como uma máquina e as deficiências, como 

disfunção de uma ou mais peças, passando assim o deficiente a ser encarado como 

alguém que pode ser treinado socialmente, deixando de ter uma perspectiva 

meramente assistencialista, tornando-se um indivíduo produtivo, desenvolvendo 

atividades com caráter utilitário. 

No final do século XVIII, princípio do século XIX, iniciou-se a 

institucionalização especializada de pessoas com deficiência. Nesse período, as 

pessoas com deficiência, juntamente com os loucos, eram destinadas às instituições 

hospitalares ou psiquiátricas e ficavam asiladas sob os cuidados médicos. 
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No século XIX e início do século XX se consolida a necessidade de um ensino 

para todos. O século XX caracteriza-se pelo início da obrigatoriedade e expansão da 

escolaridade básica. Nesse contexto, os alunos com dificuldade em seguir o ritmo 

normal da aprendizagem eram obrigados a tentar acompanhar esse ritmo. Uma 

nova pedagogia é pensada, a educação especial institucionalizada, baseada nos 

níveis de capacidade intelectual e diagnosticada em termos de quociente intelectual. 

A deficiência intelectual passa a ser definida psicologicamente como algo 

passível de tratamento, contudo, devido às dificuldades de aprendizagem e 

insucesso escolar, as crianças eram denominadas em função de sua deficiência 

(surdos, cegos, deficiência intelectual, paralisia cerebral, etc.) segregando assim o 

ensino. 

 

1.2. A EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A Declaração dos Direitos da Criança em 1921, e a Declaração dos Direitos 

Humanos, em 1948, elencaram a mudança da filosofia pertinente à Educação 

Especial pelo paradigma na normalização. 

Movimentos de normalização mobilizados pelas associações de pais, contra a 

segregação escolar, são organizados na Europa e América do Norte. Em 1959, 

surge o apoio normativo que proporciona às pessoas com deficiência intelectual as 

condições de vida quotidiana inerente à sociedade em geral.  

As práticas segregadoras passam a ser integradoras, e as pessoas com 

deficiência são integradas no mesmo ambiente escolar das pessoas “normais”, 

acabando com a institucionalização. 

Em junho de 1994 foi realizada a “Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais: Acesso e Qualidade”, realizada em Salamanca. Foi promovida 

pelo governo espanhol em colaboração com a UNESCO, definiu princípios que 

garantem os direitos das crianças com NEE. 

As crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais devem 
ter acesso às escolas regulares que a elas se devem adequar, 
através de uma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao 
encontro destas necessidades. As escolas regulares, seguindo esta 
orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes para 
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combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas 
e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a 
educação para todos (UNESCO, 1994, p. 5). 

Ao realizar o movimento escola inclusiva, impõe-se que esta tenha como 

intuito: 

Reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, 
adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem de modo a 
garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos 
adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias 
pedagógicas, de utilização de recursos e de uma boa cooperação 
com as respectivas comunidades (UNESCO, 1994, p.7). 

Pode-se dizer que o conjunto de recomendações e propostas da Declaração 

de Salamanca (1994) é guiado pelos seguintes princípios: 

a) Independente das diferenças individuais, a educação é direito de 

todos. 

b) Toda criança que possui dificuldade de aprendizagem pode ser 

considerada com necessidades educativas especiais. 

c) A escola deve adaptar–se às especificidades dos alunos, e não os 

alunos às especificidades da escola. 

d) O ensino deve ser diversificado e realizado num espaço comum a 

todas as crianças. 

A Declaração de Salamanca repercutiu de forma significativa, sendo 

incorporada às políticas educacionais brasileiras. 

Atualmente, existem no Brasil cerca de 1.564.000 pessoas com deficiência 

intelectual, segundo dados do IBGE, do ano de 2013, sendo que cerca de 216.000 

são residentes no Estado do Paraná. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, 

Cap. V, Art. 58: “Educação Especial é a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais”. 

Até a promulgação da LDB (9394/96), mesmo tendo a Constituição Brasileira 

(1988) estabelecido que o atendimento educacional especializado aos portadores de 
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deficiência deveria ser preferencialmente na rede regular de ensino. Mas isso não 

estava assegurado, pois as instituições especializadas não tinham uma organização 

que se assemelhasse à estrutura organizacional das escolas regulares. 

Somente após a promulgação da LDB (9394/96) é que instituições como a 

APAE (Associação de Pais de Excepcionais) se preocuparam em transformar seus 

regulamentos e práticas institucionais, a fim de se adequarem à nova legislação. A 

Federação Nacional das APAEs criou o projeto APAE Educadora, que tem como 

proposta a sistematização de ações pedagógicas e estratégicas que possibilitem o 

desenvolvimento integral e facilitem a inclusão gradativa, contínua e planejada de 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

A Educação Especial como “modalidade de educação escolar, é considerada 

como um conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio que estejam 

à disposição de todos os alunos, oferecendo diferentes alternativas de atendimento” 

(BRASIL/SEESP/MEC, 1996). 

O Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional do Estado do 

Paraná concentrou esforços em um trabalho pedagógico, proposto no ano de 2003 

ao Conselho Estadual de Educação (CEE). Essa proposta consistia em oferecer 

subsídios voltados à elaboração de normas para a Educação Especial, modalidade 

da Educação Básica para alunos com necessidades educacionais especiais, no 

Sistema de Ensino do Estado do Paraná, reconhecida na Deliberação nº 02/2003, 

aprovada em junho/2003.  

Foi realizado então trabalho de sensibilização e conscientização da inclusão 

do aluno com deficiência intelectual, denominado “Universalização da Educação 

Especial”, que tinha como objetivo promover acesso, permanência e progresso dos 

alunos que estavam fora da escola regular.  

Atualmente, é feito atendimento especializado em Salas de Recursos e/ou 

Escolas de Educação Especial, em todos os municípios paranaenses. 

Assim, no período de 2003 a 2010, a área da Deficiência Intelectual 
traçou metas e objetivos para a organização de uma rede de apoio 
ao aluno com deficiência intelectual, em dois locus de atendimento, 
sendo, preferencialmente, na escola regular, por meio das Salas de 
Recursos e na Escola de Educação Especial, sendo essa 
especificamente para aqueles alunos que, em face do agravamento 
de sua condição individual, demandam espaços específicos para o 
atendimento de suas necessidades (PARANÁ, 2010)  
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Embora se tenham evidenciado claros avanços em relação à inclusão 

responsável do aluno com deficiência intelectual, após um esforço coletivo entre 

DEEIN e escolas regulares e especiais, reconhece-se que existem obstáculos a 

serem enfrentados, que ainda se constituem em barreiras atitudinais e pedagógicas, 

tanto nas escolas, quanto na sociedade.  

O presente trabalho consiste na aplicação de uma aula com recursos de 

gamificação (uso de ideias e mecanismos de jogos para incentivar alguém a fazer 

algo) como ferramenta do processo de aprendizagem da matemática, com 

adolescentes com deficiência intelectual. Visam-se demonstrar que esta utilização 

traria resultados satisfatórios na questão da facilitação de assimilação do conteúdo 

programático na disciplina de matemática, gerado pela união do entretenimento com 

o conhecimento, levando assim a um engajamento por parte do aluno em participar 

da aula, concentrando-se, e a uma melhora significativa na absorção do 

conhecimento.  

Os recursos da gamificação educacional vêm sendo utilizado por inúmeros 

cursos e treinamentos educacionais e institucionais na atualidade. Esses recursos 

têm objetivos que visam potencializar o processo de ensino aprendizagem pelo 

aluno com ações que focam no ambiente amigável, na promoção de 

comportamentos esperados visando o engajamento pelo aluno na matéria estudada 

e resultando em uma melhora na captação do conhecimento. A educação especial 

vem fazendo uso das TICs para auxiliar no aprendizado de alunos com deficiência 

intelectual, porém os recursos de gamificação vão além, objetivando o engajamento 

e a vontade de aprender mais. Este trabalho resolve o problema detectado na APAE 

de Maringá, Paraná, especificamente em uma turma com seis adolescentes com 

deficiência intelectual, e responde as hipóteses sobre a possibilidade de utilizar a 

gamificação educacional como ferramenta do processo de aprendizagem da 

matemática com adolescentes com deficiência intelectual e se esta utilização 

devolveria resultados satisfatórios na questão da facilitação de assimilação do 

conteúdo programático de matemática. 

Assim a tecnologia e, especialmente a gamificação, entram como meio 

facilitador ao professor, pois viabilizam o ensino de matérias de forma mais simples 

e divertida. 
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1.3. OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

Ao considerar o exposto, emergiu a hipótese da pesquisa: É possível utilizar a 

gamificação educacional como ferramenta do processo de aprendizagem da 

matemática com adolescentes com deficiência intelectual? Esta utilização devolveria 

resultados satisfatórios na questão da facilitação de assimilação do conteúdo 

programático de matemática? 

Para tanto, traçou-se o seguinte objetivo geral: investigar a facilitação do 

processo de aprendizagem da matemática básica a adolescentes com deficiência 

intelectuais, por meio de recursos de gamificação, num contexto de Educação 

Especial. 

E os objetivos específicos foram: 

 fazer um levantamento bibliográfico sobre a temática abordada: 

deficiência intelectual, gamificação, TICs, e o conteúdo matemático 

abordado; 

 identificar o uso das TICs no meio educacional desses alunos; 

 identificar o conhecimento prévio desses alunos em matemática 

básica, através de uma sondagem inicial; 

 elaborar um jogo (PowerPoint) na temática da matemática, com 

conteúdo básico e acessível; 

 aplicar o jogo em uma turma de adolescentes com deficiência 

intelectual, e analisar in loco as reações dos alunos participantes; 

 verificar e discutir a aprendizagem na consolidação dos conceitos 

aplicados. 

Analisa-se que o tema escolhido mostra-se como de fundamental importância 

para a facilitação do desenvolvimento intelectual de adolescentes com deficiência 

intelectual. Assim, foi desenvolvido um jogo com recursos de gamificação, 

elencando os seguintes conteúdos matemáticos: sistemas de numeração até 31 e 

adição de números com total até 10. Foi criado especialmente para esses indivíduos 

que estão passando por um momento de transição para a vida adulta, mas que 

cognitivamente estão em uma fase que não condiz com sua fase cronológica. 
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Para a consecução da presente investigação pautou-se tanto na revisão da 

literatura quanto na interação da pesquisadora com os alunos investigados. 

O trabalho na APAE de Maringá foi escolhido para a pesquisa, pois nela 

encontram-se alunos com diversas doenças e síndromes em sala de aula que 

confrontam os educadores com interesses e verdadeiros desafios pedagógicos 

diários.  

Realizou-se a pesquisa com uma turma de adolescentes diagnosticados com 

deficiência intelectual que estão na 2º ano do 1º ciclo do ensino fundamental, que 

frequentaram uma escola especial, no ano de 2016, composta por 6 alunos. Uma 

turma de controle também foi analisada, sendo composta por 6 alunos. 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos, das quais o presente refere-se 

à introdução. 

No capítulo 2, apresenta-se a fundamentação teórica buscada em livros, 

revistas, sites conceituados e com fidedignidade. Na primeira parte, são tratadas as 

terminologias sobre a deficiência intelectual, citando os tipos de manifestações, as 

causas, níveis e características gerais acerca do assunto. 

Na segunda parte do capítulo 2, as Tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) são abordadas dentro do contexto escolar e também na 

educação especial, assim como o ensino da matemática básica para pessoas com 

deficiência intelectual. 

A terceira parte do capítulo 2 contempla o tema gamificação. Sua história, 

seus recursos, objetivos e resultados esperados com o uso dessa técnica são 

comentados nessa parte da pesquisa. A gamificação educacional também é 

estudada para melhor embasar a criação do jogo que foi feito para testar a hipótese 

proposta aqui. 

No capítulo 3, intitulado de materiais e métodos, os métodos utilizados, o 

levantamento de dados da instituição envolvida e dos alunos, os recursos da 

pesquisa, tais como os instrumentos de coleta dos dados e suas descrições, como: 

alunos, o ambiente escolar, questionários aos pais/responsáveis e professores 

envolvidos com os alunos. O método utilizado na pesquisa abrangeu a investigação 

feita através de estágio na sala de aula, as atividades de matemática aplicadas, e a 

aplicação de um jogo na perspectiva da gamificação. A verificação junto a 
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professores, com questionário, e com os alunos, com a sondagem final dos 

conhecimentos, finaliza a pesquisa. 

No capítulo 4, apresenta-se a análise e discussão dos dados da pesquisa. 

No capítulo 5, são apresentadas as considerações finais.  
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 CAPÍTULO 2 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. AS TERMINOLOGIAS 

 

O preâmbulo da convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiência (CDPD) reconhece que a deficiência é “um conceito em 
evolução”, mas realça também que “a deficiência resulta da interação 
entre pessoas com deficiência e barreiras comportamentais e 
ambientais que impedem sua participação plena e eficaz na 
sociedade de forma igualitária”. Definir a deficiência como uma 
interação significa que a “deficiência” não é um atributo da pessoa. O 
progresso na melhoria da participação social pode ser realizado 
lidando com as barreiras que afetam pessoas com deficiência na vida 
diária (OMS, 2011, p. 4). 

A deficiência intelectual manifesta-se antes dos 18 anos. Caracteriza-se por 

registrar um funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, com 

limitações associadas a duas ou mais áreas de conduta adaptativa ou da 

capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade. 

(Associação Americana de Deficiência Mental - AAMD). Esse baixo rendimento 

normalmente requer a modificação das práticas educacionais, no sentido de 

desenvolver ao máximo suas potencialidades, o que é justificável. 

Entre as manifestações evidentes, algumas se destacam:  

a) atraso no desenvolvimento psicomotor e da linguagem;  

b) dificuldade de recepção, memorização e reação aos estímulos 

visuais, auditivos e táteis;  

c) dificuldade para integrar-se ao meio;  

d) necessidade de supervisão em atividades de higiene corporal;  

e) aprendizagem lenta, com atraso acentuado no rendimento 

escolar. 

As causas mais comuns neste quadro clínico são, segundo Cardoso [20??]: 
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a) PRÉ-NATAL: anomalia cromossômica; anomalias enzimáticas; 

incompatibilidade sanguínea (Rh); doenças infecciosas (rubéola, sífilis, 

toxoplasmose) e uso de drogas. 

b) PERINATAL: anoxia (falta de oxigênio); traumatismo craniano, 

prematuridade e uso de fórceps. 

c) PÓS-NATAL: desnutrição; doenças infecciosas (meningite, 

encefalite, sarampo). 

Os níveis da deficiência intelectual podem ser segundo Cardoso [20??]:  

a) Leve: indivíduos com esse nível de deficiência podem 

desenvolver habilidades escolares e profissionais quase normalmente. 

Podem inclusive chegar a prover a sua manutenção. Algumas vezes 

necessitam de ajuda e orientação em situações sociais diferentes da 

rotina a que estão acostumados.  

b) Moderado: indivíduo com deficiência intelectual moderada tem 

capacidade limitada de desenvolvimento social. Contudo, programas 

supervisionados de trabalho podem ajuda-los a manter-se 

economicamente.  

c) Severo: indivíduos portadores de deficiência intelectual de nível 

severo apresentam também problemas com o desenvolvimento motor e 

de linguagem. Poderão contribuir apenas parcialmente para sua 

subsistência, em ambientes controlados.  

d) Profundo: indivíduos com a deficiência nesse nível têm um 

retardo intenso e a capacidade sensorial motora mínima. Mesmo, com 

muitas dificuldades, há a possibilidade de adquirirem hábitos de 

cuidados pessoais limitados que serão treinados através de programas 

de "condicionamento operante".  

O portador de deficiência intelectual é capaz de construir seus conhecimentos 

de maneira similar à das outras pessoas consideradas normais, uma vez que os 

deficientes mentais passam pelos mesmos períodos de desenvolvimento cognitivo, 

descobertos por Piaget. 
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As estruturas da inteligência se desenvolvem como respostas do organismo 

às solicitações do meio. Os deficientes mentais apresentam progresso nas suas 

possibilidades adaptativas, quando colocados em interação com um ambiente sócio 

afetivo livre de tensões e rico em oportunidades, que favoreçam a autoconstrução de 

seus conhecimentos, sentimentos e comportamentos sociais (MANTOAN, 2001, 

p.69). 

A área da deficiência intelectual constitui-se, dentro da modalidade 
da educação especial, a que apresenta o maior número de alunos e 
grandes desafios no que se refere ao processo de escolarização, 
pois as características cognitivas e especificidades de aprendizagem 
destes alunos exigem que a escola encontre respostas educacionais 
diferenciadas para atendimento das suas necessidades, assim como 
uma nova compreensão a respeito das expectativas educacionais 
(PARANÁ, 2011, p. 41) 

Compreender as pessoas com necessidades especiais significa, em primeiro 

lugar, enxergá-las como pessoas. Só depois disso, entender os aspectos em que 

suas diferenças podem influenciar seu desenvolvimento e comportamento. Quando 

a pessoa não consegue transpor a sua necessidade especial, o problema se 

transforma em como conviver com ela da melhor maneira possível. 

Situações desafiadoras à capacidade de cada indivíduo em todas as fases de 

seu desenvolvimento, através da estimulação, interação com outras pessoas, da 

família e da sociedade, são de suma importância.  

Conforme as características individuais do educando, ele poderá receber a 

escolaridade no ensino regular com apoio ou receber atendimento especializado em 

classes especiais, salas de recursos, escolas especiais e centros de atendimento 

especializado.  

Pode-se concluir que alunos portadores de necessidades educativas 

especiais são aqueles que apresentam demandas, no domínio das aprendizagens 

curriculares escolares, e que são de alguma forma diferente dos demais alunos e 

necessitam de adaptações curriculares e de recursos pedagógicos específicos. 

Trabalhar com pessoas portadoras de deficiência mental pode 
parecer deprimente para alguns e despertar sentimentos de pena em 
outros. No entanto, quando se sonha com um mundo melhor para 
elas, o que permeia o trabalho não são sentimentos de depressão ou 
pena, mas sim a certeza de que é possível construir algo maior e 
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mais digno. Um mundo melhor não apenas nos sonhos, mas sim no 
dia-a-dia de cada um de nós (Barreto, 2011, p.1). 

2.2. TICS NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas... 
Que já têm a forma do nosso corpo 

E esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos 
Mesmos lugares... 

É tempo da travessia... 
E se não ousamos fazê-la... 

Teremos ficado... para sempre... 
À margem de nós mesmos... O tempo é algo 

Que não volta atrás... 
(Fernando Pessoa) 

 

Numa sociedade em constante mudança social e cultural, as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) têm contribuído para a construção de um novo 

tipo de sociedade – a sociedade da informação, que conduz diferentes caminhos 

para o saber, tais como: o saber procurar, saber interpretar, saber aprender e saber 

integrar diversas fontes o que conduz à necessidade das crianças adquirirem 

hábitos de pesquisa, análise e seleção de informação e competências que lhes 

permitam o acesso ao conhecimento e à participação ativa na vida social (DUARTE, 

et al., 2002, apud GÂNGARA, 2013). 

Falar de educação sem o uso da tecnologia é um assunto fora de contexto, 

pois o computador, os celulares são instrumentos culturais, fazem parte do cotidiano 

de boa parte da população. Diante da sociedade contemporânea, caracterizada 

como “sociedade da informação”, não passa despercebido que a formação docente 

e o cenário da educação estão sendo reconstruídos. A manifestação das TICs tem 

sido alvo de discussão no âmbito pedagógico, ou seja, são expostas como algo 

definidor dos debates do ensino e sobre o ensino. Em distintos lugares, textos de 

cunho pedagógico mantêm em comum alguma forma de referência às TICs na 

educação. A presença delas é utilizada de diferentes maneiras no contexto 

educacional (BARRETO, 2011). 

Uma das práticas educativas pioneiras desenvolvidas são os trabalhos com a 

utilização do ambiente LOGO de aprendizagem.  
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O LOGO é uma linguagem de programação desenvolvida por volta de 1968, 

no Massachussetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, por uma 

equipe de pesquisadores liderados por Seymour Papert. A primeira visita de Papert 

ao Brasil foi em 1975, lançando as primeiras ideias do LOGO e foi amplamente 

utilizado no Brasil na década de 1990 e 2000 no ambiente educacional. Atualmente 

ele é utilizado em sistemas denominados Micromundos, porém perdeu força com a 

chegada de diversos jogos educacionais mais atrativos para as crianças. 

Quando se desenvolvem atividades com o LOGO, a ideia é trabalhar e 

desenvolver diversos conteúdos por meio de atividades criativas as quais o aluno vai 

“fazer”, construindo algo do seu interesse e para o qual está bastante motivado. 

A diferença entre o construcionismo de Papert e o construtivismo de Piaget é 

a presença do computador. 

Este ambiente enfatiza o processo pelo qual o aluno atinge seus objetivos e o 

professor se torna o facilitador da aprendizagem dos conceitos e das descobertas do 

aluno, procurando cada vez mais atualizar e incentivar a construção da 

aprendizagem e o pensamento. 

No Brasil, as primeiras ações da política informática educativa foram no ano 

de 1979, quando a Secretaria Especial de Informática (SEI) escolheu os setores de: 

educação, agricultura, saúde e indústria, com o objetivo de viabilizar recursos 

computacionais para as suas atividades (FELIPE; BACARO; ALTOÉ, 2008). 

Em 1980, uma comissão foi criada com o objetivo de gerar normas e 

diretrizes para a área de informática na educação. Nos anos de 1981 e 1982, 

ocorreram, respectivamente, o I e II Seminário Nacional de Informática na Educação, 

nos quais foram levantadas questões relacionadas à informática aplicada à 

educação.  

Em 1983, foi criada a Comissão Especial de Informática Educativa (CE/IE), 

cuja missão foi desenvolver discussões e implementar ações para levar os 

computadores às escolas públicas brasileiras. No mesmo ano, iniciou-se o Projeto 

Educação com Computadores (EDUCOM), que foi a primeira ação oficial e concreta 

de usar os computadores como meio de ensino para alunos das escolas públicas.  
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Nos anos de 1984 a 1987, foram criados o Comitê Assessor de Informática 

para a Educação do então 1º e 2º graus, hoje denominados ensino fundamental e 

médio, (CAE/SEPS), e o Programa de Ação Imediata em Informática na Educação. 

Em 1997, o Programa Nacional de Informática na Educação, PROINFO, foi 

inserido no Brasil, e houve um grande avanço no desenvolvimento da informática 

educativa. O PROINFO é um programa educacional com o intuito de inserir novas 

tecnologias de informação e de comunicação (NTIC) nas escolas públicas, como 

uma maneira de auxiliar no processo ensino-aprendizagem e estimular o avanço e o 

uso de telemáticas como uma ferramenta no trabalho pedagógico, tornando mais 

eficaz o processo ensino/aprendizagem, possibilitando uma educação que 

alavanque a ciência e a tecnologia, formando discentes que estejam preparados 

para a realização da cidadania e reconhecimento do trabalho do profissional 

docente. 

O direito dos alunos com necessidades educacionais especiais é garantido 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacionais nº 9394/96, a LDB, com uma 

infraestrutura para uma aprendizagem eficaz (SCATTONE, 2010 apud TREDEZINI, 

2012). Indo além, os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais- Adaptações 

Curriculares, Estratégias para a educação de alunos com necessidades 

educacionais especiais, afirma: 

A escola que se espera para o século XXI tem compromisso não 
apenas com a produção e a difusão do saber culturalmente 
construído, mas com a formação do cidadão crítico, participativo e 
criativo para fazer face às demandas cada vez mais complexas da 
sociedade moderna (BRASIL, 1999, p. 15). 

Em 2007, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) deu início a um curso de 

formação aos professores, denominado Mídias na Educação, com quinze mil 

professores. No curso foram trabalhadas mídias impressas, digital, audiovisual e 

radiofônica, contando ainda com um módulo de gestão. Foi apresentando aos 

educadores como poderiam trabalhar com o uso dessas tecnologias. 

Com o intuito de estimular os professores a fazerem uso da tecnologia no 

cotidiano escolar, o MEC desenvolveu uma nova plataforma de interação, o Portal 

do Professor. Além de levar a cultura da informática às escolas, foi além com esse 
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projeto, visando à instalação dessa cultura no meio docente (OLYNTHO, 2011, apud 

TREDEZINI, 2012). 

Observa-se que o uso da tecnologia na educação especial nas instituições de 

ensino, em seus laboratórios, enriquece o trabalho de forma a obter reações e 

resultados satisfatórios. Os empresários do ramo de informática que investem em 

pesquisas voltadas para as pessoas especiais não levam em consideração o tipo de 

necessidade, mas a vontade de aprender dos portadores de necessidades 

específicas. Nos PCNs, Adaptações curriculares, “o direito da pessoa à educação é 

resguardado pela política nacional e educação independentemente de gênero, etnia, 

idade ou classe social” (BRASIL, 1999, p. 15). 

 

2.2.1. TICs: ensino- aprendizagem  

A sala de aula é um local seguro para um viajante do tempo de qualquer 

época do passado: nela ele se sentirá em um local habitual, sem grandes surpresas 

que o deixariam boquiaberto. Diferente de qualquer outro lugar em uma cidade na 

qual as invenções estão presentes em cada canto de uma casa, uma loja, um 

hospital. 

Essas invenções fazem parte do cotidiano das escolas, mas são pouco 

usadas dentro das salas de aulas e as TICs pouco avançaram para realmente ajudar 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Parte desse problema está na falta de capacitação dos docentes. Mas 

também está presente na falta de tempo e interesse desses professores, que estão 

cada dia mais exaustos, com uma carga de trabalho excessiva, feita para suprir as 

necessidades financeiras causadas pelos baixos salários. 

Os educadores poderiam desenvolver formas mais eficazes de 
utilização dos computadores para atingir permanentemente as 
finalidades da educação; e também objetivos tais como a melhoria da 
alfabetização e as habilidades computacionais, melhoria de ensino 
de conceitos, incentivo ao questionamento do aluno instrução 
individualizada, adequação dos estilos de ensino e aprendizagem e 
interação de alunos com dificuldade de aprendizagem (FELIPE; 
BACARO; ALTOÉ, 2008). 

Contudo não se pode ficar estático esperando um milagre. Todo trabalho tem 

seus percalços e trabalhar com dedicação leva a um sentimento de vitória, de 
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satisfação a cada etapa superada por um aluno. Isso torna a dura rotina do docente 

em um projeto de vida, um sonho a ser realizado em cada aluno que passa por suas 

mãos, transformando vidas, inclusive a dele.  

E as TICs podem auxiliar nesses projetos, desde que os docentes sejam 

capacitados de forma séria. Fazendo uma analogia, de nada adianta ter em sala de 

aula um BOING 747 se o piloto da sala não sabe as técnicas para levar os alunos ao 

conhecimento de forma segura e tranquila. Para Freitas (1991), as TICs permitem 

disponibilizar isto: 

Ferramentas que ajudam a deslocar o centro do processo 
ensino/aprendizagem para o aluno, favorecendo a sua autonomia e 
enriquecendo o ambiente onde a mesma se desenvolve. Permitem a 
exploração de situações, que de outra forma seria muito difícil ou 
mesmo impossível de realizar. Possibilitam ainda a professores e 
alunos a utilização de recursos poderosos, bem como a produção de 
materiais de qualidade superior aos convencionais (FREITAS 1991, 
p.28 apud GÂNGARA, 2013). 

Há muitos professores que já utilizam as novas tecnologias em suas aulas, 

seja pela projeção de um filme no projetor multimídia, pelo uso do quadro interativo 

ou de apresentações multimídia. Assim, cabe ao professor refletir sobre a melhor 

forma de utilizar as tecnologias, integrando-as nas estratégias de ensino e nos 

objetivos de aprendizagem que pretende atingir. 

Henriques (2010 apud GÂNGARA, 2013) refere que, para que as TICs 

contribuam para um processo de ensino-aprendizagem mais eficaz, devem ser 

implementadas tendo em consideração o contexto educativo em que os alunos 

estão inseridos. 

Ely (1997, apud HENRIQUES, 2010, p. 30) citado por GÂNGARA (2013) 

defende que as TICs “quando integradas, adaptadas e utilizadas em conjunção com 

outras estratégias são uma mais-valia para a aprendizagem dos alunos, levando-os 

à construção do seu próprio conhecimento e tornando mais rico todo o processo de 

ensino-aprendizagem”.  

A utilização das TICs nas escolas permite ao aluno adquirir conhecimentos de 

forma autônoma, desenvolvendo a sua capacidade de pesquisa e de questionar as 

informações que recebe, utilizando o computador, que se apresenta como 
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instrumento de comunicação e aprendizagem. Rodrigues (1988, apud Santos, p.115) 

citado por GÂNGARA (2013) afirma que 

[...] o computador, enquanto utensílio pedagógico pode contribuir 
para o desenvolvimento de capacidades cognitivas, motoras, de 
linguagem ou pré-aptidões para as aprendizagens escolares. Este 
autor defende também que o computador pode ser um poderoso 
meio de luta contra o insucesso escolar porque, diz, tem-se 
observado que alunos com dificuldades de aprendizagem no sistema 
tradicional, ficam mais motivados quando fazem uso do computador 
e revelam melhor os seus talentos. RODRIGUES (1988, apud 
SANTOS, p.115, apud GÂNGARA, 2013). 

Assim, as novas tecnologias têm como principais objetivos educacionais 

desenvolver o raciocínio e, consequentemente, a capacidade de resolver problemas, 

o espírito crítico, a criatividade, a tomada de decisões, podendo dar assim uma 

grande contribuição à aprendizagem, porque elas ajudam a criar situações ricas, 

variadas e estimulantes.  

 

2.2.2. TICs: Educação Especial Para Deficientes Intelectuais  

Ter um profundo respeito pela história da educação especial, mas não se deixar 
aprisionar pelo passado. Inovar. Ousar, quebrar paradigmas, porque o tempo 

modifica o homem, a educação humaniza e aperfeiçoa as relações humanas e as 
transformações sociais pedem respostas contemporâneas às questões 

contemporâneas (PARANÁ, 2011, p. 9). 

A utilização da informática na educação especial identifica e confirma sua 

relevância no campo educacional. A prática educativa através do computador 

significa a oportunidade de desenvolver atividades desafiadoras que valorizam e 

estimulam sua criatividade e iniciativa, possibilitando maior interação com as 

pessoas e com o meio em que vivem. As atividades devem respeitar as 

possibilidades e limitações dos alunos, sem o que não se configurariam as 

condições de desafio a seu pensamento. 

O computador também é uma ferramenta muito importante na medida em que 

o usamos como comunicador, complementando certas funções do nosso sentido, 

facilitando o processo de acesso ou de fornecimento da informação, especialmente 

interessante quando usado por indivíduos deficientes (VALENTE, 1991).  
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No trabalho com os alunos com deficiência intelectual, frequentemente é 

necessário recorrer a diferentes adaptações que facilitem ou mesmo possibilitem o 

trabalho no computador. Em muitos casos, o uso da tecnologia se constitui na única 

maneira dessas pessoas conseguirem se comunicar com o meio exterior.  

Para fazer uso da informática com pessoas portadoras de necessidades 

especiais intelectuais, deve-se, segundo Zanquetta et al. (2003), privilegiar no 

software: 

a) ajudas animadas para a explicação do funcionamento do 

sistema; 

b) ícones; 

c) textos pequenos; 

d) animações; 

e) filmes. 

E no hardware deve-se privilegiar, segundo Zanquetta et al. (2003): 

a) mouse; 

b) teclado; 

c) caixa de som ou fone de ouvido. 

Segundo Zanquetta et al. (2003), deve-se evitar no software: 

a) textos muito longos; 

b) gírias; 

c) palavras pouco utilizadas; 

d) expressões. 

O grande desafio para o professor é encarar o aluno com necessidades 

especiais como uma pessoa que age, decide e pensa por seus próprios meios. Deve 

compreender o que está por trás do comportamento aparente e apresentar ao 

adolescente desafios à sua capacidade atual, implicando em questionar, repensar e 

propor. O professor deverá estar sempre muito bem preparado para realizar seu 

trabalho. Faz-se necessário uma formação adequada e de qualidade para que este 

professor organize suas metas partindo da realidade, das necessidades e dos 
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interesses de sua clientela, despertando o prazer pelas descobertas, provocando a 

mudança de comportamento almejada. 

 

2.2.3. TICs: matemática e educação especial  

A linguagem matemática é de suma importância para a vida, pois o 

pensamento lógico-matemático é um dos fundamentos essenciais para o 

desenvolvimento do pensamento e das formas de se constituir códigos de relação e 

comunicação, além da necessidade do desenvolvimento de conceitos, que são 

fundamentais para a autonomia, destacando a compreensão do sistema monetário, 

de localização no tempo e da resolução de problemas que fazem parte do cotidiano. 

Por esse motivo, antes de discorrer sobre as TICs, matemática e educação especial, 

faz-se necessário apresentar os conceitos matemáticos que são importantes serem 

desenvolvidos para os alunos com deficiência intelectual. 

Para a matemática ser trabalhada com pessoas com deficiência intelectual, 

deve-se repensá-la para o contexto de vida deles, pois esses alunos não 

conseguem adquirir as noções básicas para a aprendizagem da matemática, devido 

à limitação de suas experiências, resultando assim na dificuldade de efetuar as 

construções lógicas. Costa (1995) aponta em um estudo da época de 1846 que para 

o pesquisador Séguin, que trabalhava com deficientes intelectuais o ensino da 

matemática tinha como objetivo familiarizá-los com as quantidades observáveis no 

seu cotidiano. Ele afirmava: 

Para meus alunos, um, dois, três, quatro devem ser coisas antes de 
serem quantidades; a ideia do número deve preceder sempre o 
símbolo assim como a criança fala as palavras antes de as ler 
(SÉGUIN, 1846, p.480 apud COSTA, 1995).  

Para melhor ensinar, o professor de educação especial, deve ter 

conhecimento dos conceitos da matemática básica: o sistema de numeração 

decimal (SND - conjunto de símbolos e regras utilizados para escrever números), o 

numeral, a base, o conceito de valor posicional e os conjuntos. Isso ajudará a 

melhorar a sua prática educativa (COSTA, 1995). 
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Entender como o ser humano construiu suas bases matemáticas, criando 

sistemas de numeração e os sistemas numéricos pode ajudar o professor a 

entender os processos que se desenvolvem nas mentes de seus alunos. 

Imagina-se que, bem remotamente, o homem, para conferir o seu 
rebanho, fazia a correspondência entre um animal e uma pedrinha. 
Da prática desta abstração surgiu a noção de número. Daí, 
provavelmente, surgiram os sistemas de numeração: substituição 
das pedrinhas pelo uso dos dedos de uma mão e, posteriormente, da 
outra mão. Consequentemente, teve início o sistema de base cinco, 
ou seja, as unidades agrupadas de cinco em cinco (COSTA, 1995). 

Por volta de trinta mil anos, nossos ancestrais entalhavam marcações em 

ossos, em paredes de grutas, contabilizando os animais abatidos. Pastores 

contavam seu rebanho riscando galhos de madeira. Na antiga Etiópia, os guerreiros, 

antes de sair ao combate, depositavam uma pedra em um recipiente. Ao retornarem, 

cada um pegava sua pedra de volta, assim a quantidade de pedras sobressalentes 

no recipiente definia a número de vidas perdidas (YOKOYAMA, 2012). 

Vários sistemas de numeração foram criados pelas mais diversas civilizações, 

porém a mais simples é a indo-arábica, que facilita expressar e computar 

quantidades. A figura 1 mostra os diferentes tipos de sistemas de numeração. 

 

Figura 1 – Sistema de numeração de diversas civilizações. Fonte: site Fascínio pela matemática. 

Para que o aluno com deficiência intelectual tenha um aprendizado 

significativo, ele tem que compreender o conceito de número (cardinação - 

quantidade) antes de ter conhecimento do símbolo (ordenação - numeral) (COSTA, 

1995). 
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Conforme NOGUEIRA, BELLINI e PAVANELLA (2013), as regras do SND 

são: 

a. O sistema é decimal, isto é, funciona com agrupamentos de dez 

(chamado de base do sistema); 

b. O sistema é posicional, isto é, o valor do algarismo é determinado 

pela posição que ocupa no numeral; 

c. O sistema é multiplicativo, isto é, em um numeral cada algarismo 

representa um número que é múltiplo de potência da base 10; 

d. O sistema é aditivo, isto é, o valor do numeral é dado pela soma dos 

valores individuais de cada símbolo de acordo com a regra anterior. 

Por exemplo: 543 = 500+40+3. 

Outro conceito importante é o de base, que no sistema de numeração indo-

arábico é 10, provavelmente relacionada à quantidade de dedos das mãos. Um 

exemplo é o número 2.476 que pode ser representado na base 10 da seguinte 

maneira: 

2 x 103 + 4 x 102 + 7 x 10 + 5 x 100 

Outros tipos de base são a binária de base 2, a quinária de base 5 e a 

duodecimal de base 12.  

Outro conceito a ser entendido é o de valor posicional, que é a escrita da 

posição - representação de uma organização de construção complexa que é a série 

ou sequência numérica (NOGUEIRA, BELLINI e PAVANELLO, 2013). O ábaco é 

uma excelente opção de ferramenta para ajudar o aluno a compreender esse 

conceito. 

Os conjuntos são também de fundamental importância para o ensino da 

matemática, pois o ato de contar envolve necessariamente a correspondência um-a-

um entre os elementos de um conjunto que se queira quantificar (YOKOYAMA, 

2012). O aluno deficiente intelectual tem limitações de vivências e, 

consequentemente, de vocabulário, o que dificulta criar agrupamentos.  

Compreender que uma rosa, um cravo e uma dália pertencem ao 
conjunto das flores é um processo linguístico: vários objetos com 
características comuns são agrupados e recebem um novo termo 
mais econômico e generalizador (FELDMAN, 1982). Porém, 
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compreender que o conjunto "flores" é maior do que o conjunto 
"rosas vermelhas" e que o conjunto "rosas vermelhas" pertence tanto 
ao conjunto "flores" quanto ao conjunto "objetos vermelhos", envolve 
conceitos mais complexos (Feldman, 1982). Os estímulos rosa, dália 
e cravo são perceptivelmente semelhantes. Entretanto, em estímulos 
perceptivelmente diferentes, dever-se-á aplicar devidamente 
procedimentos a fim de que o aluno deficiente mental atinja melhores 
níveis de generalização linguística (COSTA, 1995). 

A criança com deficiência intelectual conhece os números através do conceito 

dos conjuntos, pois eles são a imagem falada dos números, suas quantidades. 

Somente depois disso é que os numerais (símbolos) devem ser introduzidos, pois a 

contagem por números é cognitivamente mais difícil que a contagem por 

agrupamentos, que somente faz a correspondência um-a-um, enquanto por números 

além dessa correspondência, tem-se a memorização da sequência padrão dos 

algarismos e que o último dito representa sua quantidade (YOKOYAMA, 2012). 

Os agrupamentos devem ser organizados de forma simples e clara, para que 

facilite a captação de quantidade. O modelo apresentado por COSTA (1995) na 

figura 2 é o mais adequado nessa perspectiva. 

 

Figura 2 – Modelo de agrupamento dos números. Fonte: COSTA (1995) 

Esse tipo de visualização dos agrupamentos faz com que o aluno com 

deficiência intelectual tenha uma percepção da adição necessária para que cada 

número suceda o antecedente pela adição de uma unidade.  
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O conceito de pares e impares também se faz presente nesse tipo de 

agrupamento, o que facilita a análise de adição e subtração, como no exemplo da 

figura 3. 

 

Figura 3 – Exemplo de agrupamento. Fonte: COSTA (1995) 

Conforme explica DIENES (1977, p.15 apud COSTA, 1995), "as relações 

entre conjuntos conduzem a considerações de natureza lógica, ao passo que as 

propriedades dos conjuntos levam a considerações de natureza matemática". 

Assim, a capacitação dos professores que lidam com educação especial 

deve-se fortalecer nos conceitos básicos da matemática, porque ao entender esses 

conceitos e como se dá o aprendizado do mesmo pelos seus alunos, ele poderá 

desenvolver estratégias de ensino mais eficientes aliadas às TICs, que possuem 

recursos multimídia mais atrativos. 

O uso das TICs para o ensino do pensamento lógico-matemático foi utilizado 

pioneiramente com a linguagem LOGO, criada por Seymour Papert na década de 

1960 e importada para o Brasil na década de 1980, mas com uso mais intensivo nas 

escolas brasileiras nas décadas de 1990 e 2000. Ele propôs um novo paradigma 

para a Informática na Educação, caracterizado por sua abordagem construtivista. A 

linguagem LOGO apresenta um trabalho pedagógico fundamentado na pesquisa 

que Papert desenvolveu junto com Piaget.  

A programação em LOGO permite a elaboração de programas para 

manipulação de gráficos, palavras e números. Na construção de MicroMundos, ou 

microambientes, onde a criança pode agir mentalmente, com objetos concretos ou 
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abstratos, que não fazem parte de seu cotidiano. Os MicroMundos são pequenos 

programas da linguagem LOGO, resultantes da associação lógica de comandos e 

procedimentos: (para frente - PF; para trás - PT; de deslocamento para direita - PD; 

para esquerda - PE de giro, qual distância e quantos graus de giro); passa assim 

comandos para serem executados, criando um projeto que está no seu pensamento. 

Ao final do comando, uma tartaruga desenha na tela o seu comando, fazendo assim 

a concretização desse pensamento, permitindo ao sujeito a reflexão do seu próprio 

pensar, pois, caso o desenho não saia como o planejado, ele terá que repensar os 

comandos, interagindo com o computador. 

As origens da linguagem LOGO estão ligadas à construção de um robô por 

Seymour Papert na década de 1950, "a tartaruga de solo" (bigtrak), que se 

locomovia no chão desenhando o percurso percorrido. 

Para locomover-se no chão, a tartaruga avançava e recuava em linha 
reta e realizava a rotação para a direita e a esquerda, obedecendo a 
comandos específicos para tal. Com os mesmos comandos que a 
tartaruga de solo realizava esses movimentos, Papert criou sua "irmã 
caçula", que viaja na tela do microcomputador, um pequeno triângulo 
luminoso na tela que com os comandos para frente, para trás, para a 
direita e para a esquerda, desloca-se e desenha o caminho que 
percorre (ALMEIDA, 2001). 

Outro projeto que se utiliza da linguagem Logo é a Lego Education. Consiste 

em um conjunto utilizado como recurso pedagógico que revela conceitos de Física, 

Matemática, robótica e programação, composto por peças de montar do brinquedo 

Lego (criadas pela empresa dinamarquesa Lego Group) e um software que utiliza a 

linguagem Logo. Com isso é possível a criação de robôs que podem ser controlados 

por computador. Hoje a Lego Education: 

Apoia o ensino de forma inspiradora, envolvente e eficaz. As 
soluções educacionais, que vão de ciências humanas a exatas, 
permitem que todos os alunos alcancem o sucesso, ao incentivá-los 
a tornarem-se aprendizes colaborativos ativos, a desenvolverem 
habilidades para o século XXI e a estabelecerem uma atitude positiva 
em relação à aprendizagem (LEGO EDUCATION). 

Outro recurso muito utilizado no ambiente escolar é o editor de apresentações 

(slides) PowerPoint da Microsoft, que possibilitou ao professor, primeiramente, 

guardar seus slides em um disquete, livrando-se assim das pesadas pastas de 
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transparências anteriormente utilizadas com retroprojetores. Com as novas versões 

do software, foram acrescentados recursos multimídia que transformaram as aulas, 

trazendo não só cores, mas também sons, movimentos e vídeos. Hoje, a versão 

para Windows também funciona no Linux através de uma camada de 

compatibilidade chamada Wine. Há ainda uma versão mobile para smartphones que 

rodam o sistema Windows Phone (WIKIPEDIA). 

A internet trouxe um frescor ao ensino de qualquer disciplina, pois aproximou, 

primeiramente, os alunos e, depois, os docentes, de conteúdos atualizados (textos, 

vídeos, músicas) antes restritos a poucos privilegiados. Com todo esse material em 

mãos, elaborar uma aula e pesquisar para um trabalho escolar ficou mais atraente e 

divertido. Jogos educacionais são encontrados aos milhares na internet, 

possibilitando ao docente um gama de opções jamais vista. 

Com o advento dos tablets e smartfones, os aplicativos (APPs, abreviação de 

applications) ampliaram ainda mais essas opções, com centenas de jogos 

educacionais disponíveis. 

O aluno adolescente com deficiência intelectual, como qualquer outro de sua 

idade, tem atração pelas TICs com isso, ganha muito o professor que usar dessas 

artimanhas para trazer a atenção deles para sua matéria. 

Alguns aplicativos indicados pelo site Matemática Inclusiva, que faz pesquisas 

dirigidas a aprendizes cegos, aprendizes surdos e aprendizes que enfrentam outros 

desafios de natureza física e cognitiva, são:  

a) MusiCALcolorida A MusiCALcolorida é uma ferramenta digital 

planejada para abordar o conceito de número real de forma 

multissensorial, por meio de cores e música. 

b) Mathsticks: O Mathsticks é uma ferramenta digital que permite 

pensar sobre generalizações de padrões figurais, no qual podemos 

explorar simultaneamente interações visuais e dinâmicas e suas 

representações simbólicas. 

c) Ritmática: O Ritmática é um micromundo no qual o aluno pode 

trabalhar matematicamente com som e/ou com imagens visuais e 

dinâmicas para explorar ideias relacionadas à razão e proporção. O 
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ponto de partida para o seu design foi o uso de ritmos e polirrítmos 

como expressões matemáticas. 

O grupo de pesquisadores portugueses do GUIA (Grupo Universitário de 

Investigação em Autorregulação) da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, 

do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, comenta: 

O desempenho escolar na Matemática é uma preocupação crescente 
junto da comunidade educativa: estamos todos preocupados com o 
elevado insucesso escolar e o correspondente abandono escolar 
precoce. Sabemos que a literatura educacional aponta a promoção 
do sucesso na Matemática e a utilização corrente das TICs na sala 
de aula como dois grandes desafios que a educação enfrenta na 
atualidade. Respondendo a estes desafios, a presente investigação 
organiza-se em torno da seguinte questão: Como podem as novas 
tecnologias, nomeadamente aplicações hipermédia utilizadas nos 
IWB (interactive whiteboards), contribuir para a promoção do sucesso 
escolar a Matemática? (HYPATIAMAT) 

Assim, eles desenvolveram o site HypatiaMat com aplicações hipermídia 

centradas nos conteúdos de Matemática básica até ao 9º ano, disponibilizando esta 

ferramenta à comunidade educativa, na expectativa que a mesma possa contribuir 

para a promoção do sucesso neste domínio do conhecimento. 

A Faculdade de Educação (FE) da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) adaptou as ferramentas digitais desenvolvidas pelo GUIA, como explica a 

pesquisadora brasileira Roberta Gurgel Azzi, que esteve à frente desse processo, 

conforme reportagem do site da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo). 

O HypatiaMat traz uma série de aplicativos cujo conteúdo é voltado para 

alunos do ensino fundamental, envolvendo números e operações, geometria, 

incluindo conceitos básicos, ângulos, áreas, construções geométricas, perímetros e 

o Teorema de Pitágoras, e álgebra, abrangendo expressões algébricas, fatorização 

de polinômios, equações de primeiro e de segundo grau, entre outros temas. 

Os textos dos aplicativos principais contam com ilustrações, demonstrações 

animadas e exercícios dinâmicos. Entre os recursos de suporte à aprendizagem 

autorregulada disponíveis aos alunos estão fontes de informação sobre sua 

interação com os jogos e seu desempenho. 
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As atividades são divididas em três seções: quero aprender, quero resolver e 

quero jogar. Em cada uma dessas seções são encontrados jogos que trabalham 

diversos conteúdos matemáticos. Além disso, alunos e professores podem fazer o 

acompanhamento de seus desempenhos. 

A facilidade natural com que os adolescentes se relacionam com os 

computadores, tablets e celulares, tem que ser uma aliada no processo de ensino-

aprendizagem, pois isso trará a eles confiança, já que ali demostram capacidades 

que em outros ambientes não são identificados. Com autoconfiança estabelecida, 

passa-se a trabalhar a matéria de forma atrativa, diferenciada da maçante aula, 

levando assim ao engajamento, pois quando os alunos se sentem motivados a 

aprender em ritmos de cooperação retribuem este ato com os amigos e todos se 

envolvem em um processo de aprendizagem (FELIPE; BACARO; ALTOÉ, 2008). 

Das inúmeras opções de TICs aplicadas à educação, o software PowerPoint 

foi o escolhido para a criação do jogo para a presente pesquisa, pois através de 

seus recursos pode criar uma aula personalizada, sem custos mirabolantes e com a 

possibilidade de os professores envolvidos perceberem que, naquele ambiente tão 

próximo e acessível, esteja a chave para uma mudança no padrão de conhecimento, 

tão limitado, de seus alunos. 

 

2.3. GAMIFICAÇÃO – O DESAFIO QUE LEVA A RECOMPENSA 

 

Vinte e cinco por cento da riqueza global atual foi gerada por “pessoas que 

cresceram pulando cogumelos, combatendo monstros para salvar princesas e 

conduzindo bólidos surrealistas em troca de vidas extras” (CASTANHA, 2016). 

Os antigos já sabiam da importância do brincar no desenvolvimento 
integral do ser humano. Aristóteles quando classificou os vários 
aspectos do homem, dividiu-os em homo sapiens (o que conhece e 
aprende) homo faber (o que faz, produz) e o homo ludens (o que 
brinca, cria). Em nenhum momento, um dos aspectos sobrepujou o 
outro como mais importante ou significativo. Na sua imensa 
sabedoria, os povos antigos sabiam que mente, corpo e alma são 
indissolúveis, embora tenham suas características próprias 
(BARRETO, 2011, p. 10). 
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Os jogos sempre estiveram presentes na história do homem. Como 

instrumentos de aprendizagem somente foram percebidos na década de 20 e, 

assim, surgiu a Teoria dos Jogos (CASTANHA, 2016), que é um ramo da 

matemática aplicada que estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem 

diferentes ações na tentativa de melhorar seu retorno.  

Os jogos educacionais com o apoio de computadores são utilizados desde a 

década de 1970, com a criação do LOGO, porém a gamificação vai além. 

O termo gamification foi criado em 2002 pelo programador britânico Nick 

Pelling; porém a técnica só começou a fazer parte de treinamentos recentemente e 

seu conceito vai muito além do jogo em si. 

O termo gamificação não significa criar ou participar de jogos. Significa aplicar 

os elementos dos jogos que são responsáveis pelo engajamento dos indivíduos nos 

diversos contextos, aproveitando a pré-disposição natural do ser humano em 

resolver problemas e competir em jogos. 

O site ValueNet aplica uma brincadeira para comprovar essa teoria:  

Você sabia, por exemplo, que quando você clica duas vezes em uma 
palavra neste texto, a palavra seguinte muda de cor? Tudo bem, isso 
foi apenas uma brincadeira, mas podemos apostar que você tentou 
e, caso fosse verdade, nós teríamos acabado de atingir o nosso 
objetivo. Com uma simples brincadeira, despertamos a sua 
curiosidade e estimulamos em você a agir da forma desejada por nós 
(VALUENET, 2016). 

A gamificação faz parte de nossas vidas sem que ao menos a gente perceba. 

A expressão “a vida é um jogo” nunca fez tanto sentido como nos dias atuais. Tudo 

está sendo “gamificado” e com certeza você já esteve envolvido em algum contexto 

gamificado. Como exemplo estão as principais estratégias de gamificação utilizadas 

pelas empresas, os programas de pontos, desafios, conquistas de medalhas e 

emblemas, placares de líderes etc. Na prática, isso significa oferecer recompensas 

aos participantes que realizam tarefas pré-estabelecidas, que, geralmente, são 

voltadas para a recomendação, a divulgação ou a avaliação dos produtos ou 

serviços da empresa.  

Nesse sentido, a gamificação aparece como aliada às estratégia de 

marketing, que levam o consumidor até a sua marca. Já a gamificação surgiu para 
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reter este público e fazer com que ele se identifique, se engaje (e divirta-se) com ela. 

(VALUENET, 2016) 

Elevar o engajamento das pessoas em atividades que normalmente são 

enfadonhas é um dos objetivos da gamificação. Outros objetivos são: 

a) criar um ambiente amigável ao indivíduo que necessita assimilar 

conteúdos; 

b) incentivar o engajamento em determinados comportamentos; 

c) gerar curiosidade no usuário despertando o interesse; 

d) motivar a participação através da vontade de superação; 

e) utilizar a natureza competitiva do ser humano; 

f) oferecer recompensas aos participantes que realizam as tarefas; 

Espera-se chegar aos seguintes resultados: 

a) estimular a competitividade saudável; 

b) promover comportamentos desejados; 

c) gerar um sentimento de conquista. 

Aplicativos comuns que utilizam os recursos da gamificação são amplamente 

utilizados pela população que faz uso das TICs, como os listados a seguir. 

As redes sociais, hoje uma febre na Internet, ganha usuários e ganha tempo 

destinado ao uso das redes, com a ansiedade dos usuários em saber quantas 

curtidas suas postagens receberam e se houve compartilhamentos e comentários 

dos mesmos. O número de seguidores também mede a popularidade, fazendo com 

que muitos indivíduos façam barganhas em troca de “favores virtuais” – curtidas, 

compartilhamentos, comentários. 

A hashtag (#), que digitada antes de uma frase sem espaços, cria uma 

indexação explícita, que pode ser contabilizada, gerando um ranking. As hashtags 

mais usadas no Twitter ficam agrupadas no menu Trending Topics, encontrado na 

barra lateral do microblog Twiter.  
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Exemplo de uso de hashtag bastante relatado em reportagens na mídia se dá 

quando acontece alguma tragédia, como o atentado terrorista em Paris na sede da 

revista Charlie Hebdo, que gerou a hashtag #JeSuisCharlie. 

O Waze: é um dos mais populares aplicativos de GPS – Global Positioning 

System, que em português significa “Sistema de Posicionamento Global” – faz com 

que o usuário trabalhe em um ambiente totalmente colaborativo, recompensando-os 

com pontuações a cada vez que ele envia comentários sobre o trânsito (acidentes, 

engarrafamentos, radares, policiamento, registro de nomes de vias, etc). 

  

2.3.1. Gamificação educacional 

Atualmente, manter-se focado em uma tarefa é quase impossível para 

qualquer ser humano que vive conectado em múltiplas atividades diárias. Imagine 

para a geração Millenium, que, gerada depois do ano 2000, já nasceu conectada 

com a internet, inserida nos smartphones, redes sociais, apps e milhares de 

recursos tecnológicos. E foi com essa nova geração que surgiu o conceito de 

gamification no mundo corporativo. Com tantas opções cativantes desviando a 

atenção, para manter as pessoas focadas é um desafio enorme. 

A solução para isso é fazer com que elas fiquem entretidas. O conceito de 

edutainement, tão usados hoje por corporações inovadoras como a Walt Disney 

Company, significa gerar conteúdo que ensine e, ao mesmo tempo, entretenha 

(CASTANHA, 2016) 

A metodologia de gamificação veio para instigar os alunos a adotarem 

comportamentos desejados pelos educadores, agilizar processos de aprendizado e 

tornar mais agradáveis tarefas consideradas tediosas ou repetitivas (BHBIT). 

Jogos geram efeito multiplicador: realizar uma tarefa (conhecimento 
tácito) motiva os estudantes a estudar mais (conhecimento explícito) 
para desempenhá-la ainda melhor, o que é exemplificado no mundo 
dos esportes e da música (SEBRAE). 

Além dos objetivos já listados, a gamificação educacional objetiva também:  

a) atrair a atenção dos jovens com a arquitetura dos games; 
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b) combater a falta de interesse e a dispersão dos alunos em sala de 

aula; 

c) promover um processo de aprendizagem mais rápido e agradável; 

d) tornar a sala de aula um local interativo, divertido e atual, e 

consequentemente, as disciplinas ficam mais atraentes, produtivas e 

eficientes. 

Tenciona-se chegar aos seguintes resultados: 

a) facilitar a transmissão de conhecimento; 

b) aumentar a taxa de retenção do conhecimento, melhorando assim o 

ensino; 

c) diminuir a taxa de reprovação; 

d) produzir dados que favorecem o melhor acompanhamento dos 

professores;  

e) avaliar mais eficientemente. 

O site BHBIT lista alguns dados que evidenciam por que o uso da gamificação 

educacional seria interessante : 

a) 80% das escolas públicas brasileiras têm notas abaixo da média no 

ENEM; 

b)  50% dos alunos matriculados no Brasil têm defasagem de idade em 

relação à série; 

c) 40% dos estudantes brasileiros que não concluem o ensino médio o 

fazem por achar a escola desinteressante (FGV, 2010); 

d) somente 10% dos alunos que finalizam o ensino básico apresentam 

as competencias esperadas. 

O mesmo site cita mais dados que são importantes para fomentar essa ideia, 

em uma pesquisa feita com jovens sobre o que gostariam de aprender: 

a) 15% - informática e computação; 

b) 8% - música; 

c) 6% dança; 
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d) 6% design de games; 

e) 6% - robótica; 

f) 47% outros. 

Fica evidente que a escola está em descompasso com que os alunos 

desejam. A execessiva preocupação com os métodos de ensino não permite à 

escola enfatizar o que realmente importa: a criação de um cenário eficaz de 

aprendizagam. Tudo terá de ser repensado para que o desempenho dos alunos seja 

alavancado. 

Contudo isso não significa que a escola terá que investir muito dinheiro em 

softwares e aplicativos. Jogos didáticos e aplicativos gratuitos para smartfone estão 

disponíveis na internet e, se bem contextualizados, podem trazer resultados 

eficientes de aprendizagem.  

Outra opção é a criação de jogos no programa de criação e edição de 

apresentações PowerPoint da Microsoft. Amplamente utilizado para criação de 

slides estáticos por toda a classe docente, esse software possui recursos 

avançados, pouco conhecidos pela grande maioria das pessoas, tais como: 

a) inserção de som; 

b) inserção de vídeo; 

c) efeitos de transição de slide, com tempo e som; 

d) efeitos de animação de objetos, podendo ser de entrada, de ênfase, 

de saída e de trajetória, podendo inserir tempo e som; 

e) inserção de hiperlinks; 

f) inserção de ações; 

g) inserção de campos de digitação de texto; 

h) inserção de campos de alternativas. 

Esses recursos podem agregar valor e dar vida a uma apresentação, 

transformando-a em um maravilhoso jogo feito sob medida para cada classe, cada 

conteúdo, cada aluno. 
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Por esse motivo, o PowerPoint foi a opção escolhida para esse trabalho pois 

os professores sabem utilizá-lo e as escolas normalmente o tem instalado em seus 

computadores. Assim, basta conhecimento desses recursos avançados e um pouco 

de criatividade, além de tempo, para poder transformar uma aula tediosa em uma 

experiência motivadora. Além disso, a versão para Windows também funciona no 

Linux através da camada de compatibilidade Wine (WIKIPEDIA), possibilitando 

assim a visualização da apresentação em computadores com o sistema operacional 

utilizado em escolas públicas no Paraná. 

Para os alunos com deficiência intelectual, a gamificação educacional 

também é uma aliada, pois promove o lazer. 

O grande trunfo das atividades de lazer é o fato de elas estarem 
centradas na emoção e no prazer, mesmo quando o jogo possa 
trazer alguma angústia ou sofrimento. Nesses casos, quando as 
pessoas sejam elas portadores de deficiência mental ou não, 
exprime emoções consideradas negativas, ele funciona como uma 
limpeza da alma, que dá lugar para que outras emoções mais 
positivas se instalem. Sentimentos como raiva, tristeza ou frustração 
fazem parte de nossa vida diária. Poder exprimi-los através de um 
jogo, uma brincadeira, não só nos aliviará do fardo, como nos 
ensinará a utilizar o humor de forma a fortalecer nossa resistência 
(BARRETO, 2011, p. 11). 

O lazer, para essa população, acaba sendo visto apenas como um 
meio de passar o tempo, sendo desprovido de um caráter inclusivo. 
As atividades recreativas podem atender às necessidades desses 
indivíduos, seja para descansar, divertir-se ou desenvolver-se 
(BARRETO, 2011, p. 12). 

Espera-se que a gamificação, que é rica em estratégias para a melhoria 

das aulas, unindo lazer e conhecimento, mostre resultados animadores para a 

turma de adolescentes com deficiência intelectual participante da presente 

pesquisa.  
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CAPÍTULO 3  

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica em 

livros, artigos, jornais, revistas, periódicos e afins, para maior compreensão da 

importância desse tipo de estudo e para a problematização e desenvolvimento do 

trabalho. Para Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é a definição de como ela é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos. Já os livros constituem as fontes bibliográficas por 

excelência. 

Para que essa pesquisa tenha cunho científico e possa contribuir de uma 

maneira significativa para a academia e para a sociedade, foi realizado também um 

estudo de caso em uma Instituição de Ensino Especial na cidade de Maringá, no 

Estado do Paraná, com alunos adolescentes com deficiência intelectual. 

Gil (2002), afirma que essa metodologia é uma modalidade amplamente 

usada nas ciências biomédicas e sociais. 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 
entidade bem definida como um programa, uma instituição, um 
sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa 
conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada 
situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 
descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O 
pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas 
revelá-lo tal como ele o percebe (GIL, 2002, p. 33). 

O método da pesquisa foi do tipo exploratória, que tem como objetivo principal 

proporcionar maior familiaridade com o problema, fornecendo dados e o 

aprimoramento principal das ideias a serem adotadas, buscando nos livros de 

planejamento estratégico maneiras de reformular os processos. Para Mattar (2001), 

a pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o 

tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Por isso, é apropriada para os 

primeiros estágios da investigação quando a familiaridade, o conhecimento, e a 

compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são, geralmente, pouco ou 

inexistente. 
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Sobre este tipo de pesquisa, Gil (1999) destaca: 

[...] pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de propiciar uma 
visão geral acerca de determinado fato. Portanto, esse tipo de 
pesquisa é realizado, sobretudo, quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis (GIL, 1999. p. 53). 

A presente pesquisa também se caracteriza como sendo de caráter 

qualitativo, na qual é mais fácil a descrição da complexidade do problema, a análise 

da interação das possibilidades, o entendimento e classificação de processos 

dinâmicos vivenciados por grupos sociais, a apresentação de contribuições no 

procedimento de alteração, criação ou desenvolvimento de uma opinião sobre um 

grupo, além de admitir que sejam interpretadas as características do comportamento 

e atitude dos sujeitos (OLIVEIRA, 1997). 

A Metodologia utilizada neste estudo enquadra-se num estudo de caso que 

tem como foco principal na análise do impacto da utilização das TICs, com o recurso 

de gamificação na criação de um jogo que foi aplicado para adolescentes com 

deficiência intelectual, no contexto da Matemática básica, mais concretamente no 

conteúdo de sequência numérica, leitura de números e operação de adição.  

Neste estudo procurou-se compreender até que ponto um software educativo 

elaborado especialmente para uma turma de adolescentes com deficiência 

intelectual pode determinar o sucesso na aprendizagem, através de tarefas 

propostas pelo mesmo.  

 

3.1. LEVANTAMENTO DOS DADOS: INSTITUIÇÃO  

 

Com o propósito de conhecer a organização da escola, foi feita uma pesquisa 

junto à instituição, que indicou o site institucional da APAE de Maringá, para obter as 

informações sobre a estrutura escolar.  

A APAE de Maringá foi fundada em 7 de dezembro de 1963, com a missão 

institucional de promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 

orientação, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da 
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qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e à construção de 

uma sociedade justa e solidária. 

Na cidade de Maringá, a APAE oferece escolarização em dois complexos 

escolares: a Escola Diogo Zuliani, que foi fundada em 13 de agosto de 1964 com o 

objetivo de atender pessoas com deficiência de 0 a 15 anos e a Escola Reynaldo 

Rehder Ferreira fundada em 13 de agosto de 1990, com o objetivo de atender 

adolescentes, jovens e adultos acima de 15 anos. Esta última foi a unidade 

escolhida para a pesquisa. 

O Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito na Rede Pública, tem por 

objetivo a formação básica do cidadão. Essa fase do ensino consolida-se na LDB 

(1996) como a segunda etapa da Educação Básica e realiza-se por meio de 

conteúdos curriculares que integram conhecimentos úteis ao exercício da cidadania, 

incorporados a valores éticos e estéticos e que contemplem a autoestima do 

educando e atitudes adequadas ao convívio social. Enfim, currículos que façam com 

que o educando se comprometa com posturas relevantes para vida social e coletiva. 

A LDB, Art. 23, estabelece: 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, 
grupos não seriados, com base na idade, na competência e em 
outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

Dessa forma, o Ensino Fundamental na Escola de Educação Básica, na 

modalidade Educação Especial, será organizado em um Ciclo Contínuo, com 

duração de 10 (dez) anos, destinado a educandos com Deficiência Intelectual, 

Múltiplas Deficiências e Transtornos Globais do Desenvolvimento na faixa etária de 

seis a 15 anos. 

A Escola de Educação Básica, na modalidade Educação Especial, segue o 

calendário escolar determinado pela Secretaria de Estado da Educação para as 

escolas públicas, com carga horária de oitocentas horas, distribuídas num mínimo 

de duzentos dias de efetivo trabalho escolar. 

A Proposta Curricular é centrada no mundo da leitura, escrita e cálculo 

matemático, compreendidos como promotores das capacidades de interpretar, 

criticar e produzir conhecimentos, principalmente de seu cotidiano. Os conteúdos 
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curriculares propostos por meio de atividades funcionais promovem o respeito ao 

ritmo escolar do educando, a apropriação dos conhecimentos e saberes escolares 

reais e concorrem para a autonomia desse público-alvo. 

O Projeto Político-Pedagógico da Escola de Educação Básica, na modalidade 

Educação Especial, deve prever a organização em forma de ciclo e focar em um 

plano curricular que contemple conteúdos para o 1.º e 2.º anos, partindo da base 

nacional comum (LDB, Art. 26), com medidas de ajustes de temporalidade e com 

adaptação de objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação que atendam às 

expectativas de aprendizagem de seus educandos, de acordo com o que apresenta 

o item VII deste documento. 

A progressão é continuada, ou seja, o educando é aprovado de um ciclo e 

etapa para outra, automaticamente, desde que alcance o mínimo de 75% de 

frequência. Na avaliação da aprendizagem (conhecimentos e saberes 

historicamente produzidos) serão considerados os conteúdos, assimilados pelo 

educando, correspondentes à etapa e/ou ciclo em que está matriculado. 

A essas Instituições Escolares fica facultada a reclassificação de estudos, 

onde se avalia o grau de experiência do educando para encaminhá-lo a um ciclo 

e/ou etapa subsequente, compatível com sua experiência e desempenho, mediante 

a avaliação diagnóstica, atendendo ao disposto na legislação vigente. 

 

3.1.1. Escola Reynaldo Rehder Ferreira - modalidade educação especial 

As seguintes informações foram todas retiradas do site institucional da APAE 

de Maringá.  

Fundada em 13 de agosto de 1990, a Escola Reynaldo Rehder Ferreira se 

destina ao atendimento de adolescentes, jovens e adultos acima de 14 anos. Sua 

preocupação, hoje, é a busca do processo de construção da qualificação e 

habilitação para posterior encaminhamento dos alunos ao mundo de trabalho, com o 

intuito de trazer mais uma contribuição para a divulgação dos direitos humanos da 

pessoa com deficiência na sociedade, que cada vez mais segue o caminho da 

competitividade, e também a formação funcional dos aprendizes respeitando as 

diferenças individuais. 
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Para auxiliar os trabalhos realizados na sala de aula, utiliza-se o laboratório 

de informática que atende alunos de diferentes idades. A ida ao laboratório tem 

resultado em uma maior capacidade de concentração e interesse pela matéria 

trabalhada na sala de aula. Usa jogos interativos, digitação de texto e Internet, que é 

usada para a pesquisa sobre os assuntos trabalhados em sala. 

Os usuários a quem também se destina esse atendimento são indivíduos com 

peculiaridades que podem causar restrições quanto ao domínio e execução de 

algumas atividades de vida autônoma, social e na conquista da dimensão cognitiva e 

da aprendizagem. Sendo assim, a proposta favorece a superação dessas possíveis 

dificuldades, no intuito de proporcionar a ampliação nas possibilidades de acesso e 

interação com mundo tecnológico. Além disso, o contato com os equipamentos 

possibilitam: 

a. desenvolver atividades práticas com uso de computadores como 

recurso de participação e interação na sociedade; 

b. despertar o interesse e habilidades para recursos tecnológicos 

disponíveis na atualidade; 

c. ampliar a forma de comunicação; 

d. possibilitar uma formação na área tecnológica, tendo em vista sua 

inserção no mundo do trabalho, lazer, entretenimento e busca de 

informações. 

 

3.1.2.  Perfil dos Alunos Participantes 

3.1.2.1. Turma experimental 

Para conhecer o perfil dos alunos, foi feita uma pesquisa junto ao psicólogo 

da instituição, que disponibilizou as informações e laudos referentes aos alunos. 

Os participantes da turma experimental da pesquisa foram seis alunos de 15 

anos integrantes da turma do 2º ano do 1º ciclo do ensino fundamental, que foram 

selecionados por terem as seguintes características: 

a) necessidades educativas especiais de caráter permanente;  

b) desenvolvimento mental com atraso que implica um nível intelectual no 

limite inferior ao normal;  
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c)  demostrarem elevada ansiedade inibitória do seu 

comportamento/pensamento; 

d) apresentam respostas impulsivas inadequadas.  

Trata-se de alunos que, mesmo com idade avançada, não conseguem reter 

na memória conteúdos escolares.  

Todos receberam laudo de déficit intelectual ou cognitivo, pois apresentam 

dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas, estabelecer 

relações sociais, compreender e obedecer a regras, e realizar atividades cotidianas. 

Os alunos são diagnosticados com deficiência intelectual, pois possuem 

incapacidade caracterizada por limitações significativas no funcionamento 

intelectual, conforme laudos emitidos pelo psicólogo da instituição, Gustavo Lacatus 

da Costa de Oliveira. 

Quadro 1 – Informações sobre os alunos envolvidos na pesquisa – turma experimental 

SUJEITO IDADE SEXO 
NIVEL DE 

ESCOLARIDADE 

TEMPO DE 
ESTUDO NA 

APAE 

S1- V.C.S.F 15 F 2º -FUNDAMENTAL 10 ANOS 

S2 – LR.M.S 15 M 2º -FUNDAMENTAL 11 ANOS 

S3- I.S.F 15 F 2º -FUNDAMENTAL 8 ANOS 

S4- J.P.V.S 15 M 2º -FUNDAMENTAL 12 ANOS 

S5- E.S.P 16 F 2º -FUNDAMENTAL 10 ANOS 

S6- A.C.F.T 15 F 2º -FUNDAMENTAL 8 ANOS 

 

3.1.2.1.1.  Laudo psicológico 

S1 - V.C.S.F - diagnóstico - deficiência intelectual 

Apresenta dificuldades no estabelecimento e manutenção de atenção sob 

uma mesma atividade, baixa habilidade de memorização imediata e em longo prazo. 

Em relação à verbalização indica dificuldade de estabelecimento de argumentação e 

raciocínio completo, com dificuldade na expressão e articulação da linguagem 

verbal, porém faz-se entender. Tem tido um amadurecimento significativo em 

relação ao esperado para a sua idade. Necessidade de acompanhamento e 

supervisão na execução de atividades de vida diária e social, contudo com potencial 

para conquista de independência através de investimentos sistemáticos constantes. 

Dificuldade de compreensão de comandos. 
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S2 - L.R.M.S – diagnóstico - deficiência intelectual 

Mostra-se bastante disperso e com dificuldade de estabelecimento de 

atenção, sendo necessário constante direcionamento de atenção e supervisão para 

finalizar uma atividade. Tem dificuldade na linguagem verbal e com jargões e 

palavras infantilizadas, mas se faz compreender. É cooperativo, porém bastante 

inseguro. Tem dificuldades de compreensão verbal e no estabelecimento de 

raciocínio, necessitando de mediações para compreender o conteúdo expressado e, 

por ora, mediação pra conseguir expressar suas ideias com coerência. Sem noções 

significativas de perigo, às vezes reage agressivamente quando contrariado; em 

relação à apreensão de conteúdos acadêmicos possui defasagem, quando 

comparado com o esperado para a idade. 

 

S3 - I.S.F. – diagnóstico - deficiência intelectual 

Apresenta dificuldade de compreensão de comandos e no estabelecimento de 

mecanismos de raciocínio abstrato. Compreende ordens simples e concretas, mas 

tem baixa capacidade de armazenamento de informações. Possui dificuldade na 

linguagem verbal, porém se faz compreensiva. Tem iniciativa para ações, contudo é 

insegura devido à compreensão crítica de seus atos. Manifesta atraso significativo 

no domínio de conceitos acadêmicos próprios para a sua idade, mas independência 

nas atividades de vida autônoma e social. 

 

S4 - J.P.V.S. – diagnóstico - deficiência intelectual, transtorno de déficit 

de atenção e hiperatividade 

Apresenta capacidade intelectual extremamente baixa e instabilidade 

emocional intensa. Tem dificuldades de respeitar limites e manter a atenção sobre 

uma mesma atividade, caracterizando-se com transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade. Mostra baixa tolerância à frustração e grande ansiedade. Necessita 

de supervisão e apoio pra a execução das atividades de vida diária e social, sem 

noções significativas de perigo. 
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S5 - E.S.P. – diagnóstico - deficiência intelectual 

Manifesta no momento capacidade intelectual geral extremamente baixa, com 

dificuldade de compreensão de conceitos abstratos, comandos longos e organização 

perceptiva. Tem boa compreensão de si e do outro, adequada internalização de 

rotina, independente nas atividades de vida autônoma e social. Na área verbal, 

indica infantilização tanto na dicção como nos elementos linguísticos escolhidos para 

se expressar. Indica ser ansiosa e insegura, repercutindo em suas habilidades 

intelectuais. 

 

S6 - A.C.F.T – diagnóstico - deficiência intelectual 

Apresenta dificuldade de estabelecimento e compreensão de raciocínio 

abstrato, mas bom potencial para a realização de atividades concretas. Tem 

dificuldades na linguagem verbal, porém se faz compreensiva. Amadureceu 

significativamente em relação ao esperado para a sua idade. Necessita de 

supervisão para organização da rotina e estabelecimento de limites, no entanto, com 

esses aspectos, apresenta-se independente nas atividades de vida autônoma e 

social, estando significativamente defasada em relação ao esperado para a sua 

idade. 

 

3.1.2.2. Turma de controle 

A turma de controle foi escolhida para melhor investigar se o jogo fez real 

diferença no processo de ensino aprendizagem daqueles que tiveram acesso ao 

mesmo. Para isso, foram escolhidos mais seis alunos: 3 da mesma turma, mas que 

não participavam das aulas de informática, e 3 alunos do turno vespertino. 

Essa turma apenas realizou as atividades de sondagem iniciais e finais. 

Quadro 2 – Informações sobre os alunos envolvidos na pesquisa – turma de controle 

SUJEITO IDADE SEXO 
NIVEL DE 

ESCOLARIDADE 

TEMPO DE 
ESTUDO NA 

APAE 

S7 - L. A. S. C. 15 F 2º -FUNDAMENTAL 8 ANOS 

S8 - L. H. S. 15 M 2º -FUNDAMENTAL 8 ANOS 

S9 - B. A. R. S. 15 M 2º -FUNDAMENTAL 8 ANOS 

S10 - N. V. 15 F 2º -FUNDAMENTAL 10 ANOS 
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S11- M. S. 15 F 2º -FUNDAMENTAL 10 ANOS 

S12- A. C. L. C. 16 F 2º -FUNDAMENTAL 8 ANOS 

 

3.1.2.2.1. Laudo psicológico – Turma de controle 

S7 – L. A. S. C. - diagnóstico - deficiência intelectual 

Demonstra-se resistente a alteração de rotina e mudança com baixa 

tolerância a frustração e dificuldade em lidar com experiências novas e com grau de 

dificuldade maior do que está acostumada. Apresenta-se ansiosa e com dificuldade 

de estabelecer atenção e concentração sob uma atividade, necessitando de 

supervisão e apoio para finalização da mesma. Tem histórico de dificuldade de 

socialização, mas vem apresentando um bom prognóstico em relação a esse 

aspecto. Tem dificuldades no estabelecimento de raciocínio concreto e abstrato, 

estando com defasagem significativa em relação a conteúdos acadêmicos previstos 

para a sua idade. Tem independência nas atividades da vida autônoma e social, 

porém necessita de orientação para a organização da rotina. 

 

S8 – L. H. S. - diagnóstico - deficiência intelectual 

Tem bom nível de compreensão e expressa bem suas ideias e pontos de 

vista, com boa organização de pensamento e argumentação. Em relação a 

atividades escolares formais, como leitura e escrita, demostra bastante dificuldade 

para a realização das mesmas. Tem boa socialização e boa capacidade para 

realização de atividades mecânicas simples. Contudo indica dificuldades para a 

manutenção de raciocínio durante uma atividade longa e também de estabelecer 

comparações e aproximações mais detalhadas e específicas. Independente nas 

atividades de vida diária e social. 

 

S9 – B. A. R. S. - diagnóstico - deficiência intelectual 

Apresenta no momento capacidade intelectual geral extremamente baixa, 

sobretudo no índice de compreensão verbal, que avalia abstração do pensamento, 

raciocínio, comunicação, conceito verbal, memória, semântica, compreensão das 

regras sociais e conceito moral. Contudo, com mediação sistemática consegue ter 

um desempenho para além do descrito. No que se refere à área emocional, 
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apresenta um estado de ânimo constante, afeto e conteúdo apropriado para sua 

idade, relacionamento interpessoal adequado e independência nas atividades de 

vida autônoma e social. 

 

S10 – N.V. - diagnóstico - deficiência intelectual 

Ansiosa e com dificuldade de estabelecer atenção e concentração sob uma 

atividade, necessita de supervisão e apoio para finalização da mesma. Tem 

dificuldades no estabelecimento de raciocínio concreto e abstrato, estando com 

defasagem significativa em relação a conteúdos acadêmicos previstos para a sua 

idade. Independente nas atividades da vida autônoma e social, porém necessita de 

orientação para a organização da rotina. 

 

S11- M.S - diagnóstico - deficiência intelectual 

Tem bom nível de compreensão e expressa bem suas ideias e pontos de 

vista, com boa organização de pensamento e argumentação. Em relação a 

atividades escolares formais, como leitura e escrita, demostra bastante dificuldade 

para a realização das mesmas. Tem boa socialização e boa capacidade para 

realização de atividades mecânicas simples. Contudo indica dificuldades para a 

manutenção de raciocínio abstrato durante uma atividade longa e também de 

estabelecer comparações e aproximações mais detalhadas e específicas. Mostra-se 

independente nas atividades de vida diária e social. 

 

S12- A.C.L.C. - diagnóstico - deficiência intelectual 

Apresenta capacidade intelectual geral baixa, sobretudo no índice de 

compreensão verbal, que avalia abstração do pensamento, raciocínio, comunicação, 

conceito verbal, memória, compreensão das regras sociais e conceito moral. 

Contudo, com mediação sistemática consegue ter um desempenho para além do 

descrito. Relacionamento interpessoal adequado e independência nas atividades de 

vida autônoma e social. 
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3.2. OS RECURSOS 

 

Para conhecer melhor os investigados a presente pesquisa utilizou-se de 

questionários aplicados aos pais/responsáveis e professores envolvidos com os 

alunos. Os resultados dos questionários estão descritos nesta parte do trabalho. 

 

3.2.1. Conhecendo o cenário de investigação: a sala de aula 

Conhecer um pouco sobre os alunos, participando de alguns encontros na 

sala de aula e nas aulas de informática, foi parte da presente pesquisa 

A sala de aula era composta de 12 carteiras escolares, posicionadas em fila. 

A professora titular da sala sempre inicia a aula escrevendo no quadro negro 

as informações sobre o dia, tais como data, dia da semana e dados climáticos, como 

visualizado na figura 6. 

  
Figura 4 – Quadro negro com escrita da 

professora. Fonte: arquivo pessoal. 
Figura 5 – Jogos pedagógicos da sala de 

aula. Fonte: arquivo pessoal. 
 
Jogos pedagógicos tradicionais, feitos de madeira (figura 7), são encontrados 

na sala de aula e são utilizados conforme a necessidade da aula. 

Outra atividade feita em sala é um jogo do alfabeto, confeccionado pela 

professora, feito com cartolina e pregadores de roupa (figura 8). 
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 Figura 6 – Jogo alfabeto. Fonte: arquivo pessoal. Figura 7 - Aluno manuseando o jogo. Fonte: 

arquivo pessoal. 
 
Foi confeccionado também um jogo nos mesmos moldes com o tema 

numeração e quantidade. Na figura 9, pode-se visualizar um aluno manuseando o 

jogo.  

As carteiras possuem gabaritos com o nome da escola, o alfabeto e os 

números. Na figura 10, é possível visualiza-la junto com o caderno de um dos 

alunos. 

 
Figura 8 – Carteira escolar da sala de aula. Fonte: arquivo pessoal. 

 
As atividades apresentadas aos alunos são, na maioria das vezes, 

fotocopiadas, visando à apresentação das sílabas, associando-as aos desenhos e, 

mesmo assim, alguns alunos necessitam de ajuda e acompanhamento da 

professora direto na carteira. 

 

3.2.2. TICs: No Cotidiano Escolar Dos Alunos Investigados 

No início deste estudo, foram aplicados dois questionários: um aos 

professores que acompanham a sala e também à professora de informática 

(apêndice 2), e outro aos pais dos alunos (apêndice 3). Ambos contemplavam 
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perguntas sobre o uso de TICs quanto meio de aprendizagem e interação com 

conteúdos. Estes foram aplicados no mês de março. 

Com a aplicação desses questionários pretendeu-se recolher dados de como 

ambos tinham acesso às novas tecnologias, sua utilização em diferentes contextos, 

escola e família. 

 

3.2.2.1. Questionário aplicado aos professores 

O questionário aplicado às professoras pretendia recolher informações acerca 

da utilização das TICs na aprendizagem dos alunos. A seguir são apresentadas as 

respostas dadas pelos professores. 

Na parte I do questionário, as perguntas eram relacionadas aos dados 

profissionais dos professores. Três professores participaram dessa fase, sendo 2 

docentes da educação especial e 1 docente da informática. 

Apenas um professor tinha menos de 30 anos e os demais mais de 45 anos, 

com pelo menos 5 anos e até 10 anos de trabalho na educação especial. 

Na parte de formação específica para a área das TICs para necessidades 

especiais, somente um docente tinha curso de formação.  

Quanto às percepções sobre a escola, os 3 docentes consideram que ela não 

está bem equipada para as TICs. Somente a professora de informática usa as TICs 

diariamente na intervenção pedagógica, enquanto as outras duas usam 

frequentemente e raramente. Afirmaram ainda que não usam mais por falta de 

meios técnicos (computador, internet), 1 resposta, e falta de recursos tecnológicos 

apropriados, 2 respostas. 

Quanto à percepção em relação aos seus conhecimentos técnicos-

pedagógicos 2 docentes afirmaram ter bom conhecimento e 1 razoável. 

Na parte II, as perguntas eram relacionadas ao uso das TICs, e todos os 

docentes discordam da afirmação de que “o uso das TICs com alunos com NEE é 

uma perda de tempo”.  

Na afirmação “Os alunos com NEE conseguem sempre utilizar 

automaticamente as tecnologias de apoio”, apenas um docente discordou e 2 

concordaram parcialmente. 
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As afirmativas relativas às TICs que tiveram 100% de concordância total ou 

parcial foram:  

 A utilização das TICs pode constituir um auxiliar importante no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos com NEE. 

 O computador representa um instrumento potenciador de sucesso de 

alunos NEE. 

 As TICs possibilitam o desenvolvimento de novas estratégias 

cognitivas e sentimentos de autoconfiança com NEE. 

 A utilização das TICs por parte da escola, família e alunos promove a 

aprendizagem em cooperação e interação entre os vários 

intervenientes, favorecendo a socialização dos alunos com NEE. 

 O uso das TICs pode proporcionar oportunidades de sucesso quando a 

criança é incapaz de obter experiências de qualidade pelos métodos 

tradicionais. 

 As TICs permitem que o processo de ensino-aprendizagem se centre 

no aluno com NEE, favorecendo a sua autonomia e desenvolvendo a 

sua autoestima. 

 A utilização das TICs pode melhorar a qualidade de vida dos alunos 

com NEE, minimizando as suas dificuldades/incapacidades. 

 As TICs facilitam a participação e contribuem para a plena inclusão dos 

alunos com NEE. 

 O software educativo é um meio facilitador no processo ensino-

aprendizagem. 

Na terceira parte, as perguntas eram relacionadas ao uso das TICs e seis 

docentes participaram. Na pergunta sobre recursos tecnológicos, os utilizados pelos 

docentes foram a música, vídeos escolhidos e games, apenas um docente afirmou 

não utilizar recursos tecnológicos. 

Quanto ao uso do PowerPoint, um docente afirmou não conhecer o software e 

os outros conhecem apenas recursos básicos. Consequentemente, apenas um 
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docente não costuma utilizá-lo para preparar suas aulas, os demais afirmaram 

utilizar apenas recursos de som e vídeo. 

A negativa para utilizar mais o PowerPoint se dá por falta de conhecimento (1 

docente), falta de recursos tecnológicos na escola (5 docentes), falta de tempo (4 

docentes) e não achar um recurso interessante (1 docente). 

Percebe-se com esse questionário, que, embora os docentes estejam cientes 

de que as TICs são recursos importantes para o processo de ensino-aprendizagem, 

eles não se capacitam nessas tecnologias. 

 

3.2.2.2. Questionário aplicado aos pais/responsáveis 

Foi aplicado também um questionário para os pais/responsáveis dos alunos 

envolvidos na pesquisa, que gerou os seguintes dados: 

Três mães e um pai participaram da pesquisa e afirmaram que acompanham 

pessoalmente os estudos do aluno. Apenas um responsável afirmou ser esse 

acompanhamento sem frequência. A maioria (três responsáveis) tem como grau de 

escolaridade o 2º grau. Apenas um não tem estudo.  

Sobre cursos em TICs apenas um responsável afirmou ter feito, assim como 

ser conhecedor de tecnologias que facilitem o ensino de crianças com NEE. 

Esses alunos são em parte provenientes de famílias simples e de pouca 

formação escolar. Percebe-se, com o contato que a pesquisadora teve com os 

mesmos, que pouco sonham com o futuro de seus filhos, levando a uma inércia no 

envolvimento e dedicação com os estudos dos mesmos.  

 

3.2.3. Sondagem inicial e final – conhecimentos em matemática básica 

Depois de acompanhar as aulas por vinte e dois dias, foi feita uma sondagem 

inicial (apêndice 4) do conhecimento dos alunos sobre a matéria a ser utilizada na 

pesquisa.  

A sondagem foi aplicada para a turma experimental, e também para a turma 

de controle. 
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Os alunos precisaram o tempo todo de apoio através de recursos físicos para 

resolver as atividades, demonstrando assim insegurança quanto ao conhecimento. 

O comportamento também foi observado e constatou-se que a inquietude 

fazia com que os alunos não conseguissem parar em suas carteiras, ficando o 

tempo todo circulando pela sala de aula, sem se concentrar nas atividades 

propostas pela professora. 

 

3.2.4. Jogo: Viajando pelos Planetas da Matemática 

O processo de criação da apresentação destinada ao grupo estudado, 

adolescentes com deficiência intelectual, para a disciplina de matemática, teve que 

ser pensado adequando a realidade desses indivíduos: a transição da fase infantil 

para a vida adulta, com relação à parte fisiológica, e a dificuldade em reter na 

memória conteúdos escolares.  

Esses indivíduos, embora tenham restrições em adquirir conhecimento, 

colocando-os em salas de aula em escolas especiais, têm todos os outros aspectos 

de suas vidas de forma normal. 

Suas convivências com pessoas da mesma idade cronológica, fora dos muros 

escolares, leva-os a adquirir gostos, sonhos e atitudes semelhantes à de seus pares: 

têm interesse por músicas da moda, por relacionamentos afetivos, por tecnologia, 

visto que a maioria possui smartfone e se comunica com seus amigos via redes 

sociais, principalmente o WhatsApp que possibilita a comunicação através de 

mensagem de voz gravada já que esses alunos não sabem ler nem escrever. 

Contudo a parte pedagógica está defasada, e os conteúdos programáticos 

estão na 2º ano do 1º ciclo do ensino fundamental. 

A ideia de criar um jogo no PowerPoint se deu após a observação das 

atividades desenvolvidas pelos alunos durante o processo inicial da pesquisa. 

Depois de vinte e dois dias observando-os na sala de aula, nos intervalos, na sala 

de informática e saída, a motivação para o desenvolvimento de atividades que 

viessem de encontro as suas necessidades, mas que também contemplassem a sua 

atual idade cronológica, pois apesar da deficiência intelectual, os adolescentes 

apresentam todas as emoções relacionadas a essa fase tão complexa. Além disso, 

a maioria do material disponível para tratar da matemática básica era 
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demasiadamente infantil. Esses alunos, embora tenham déficit cognitivo, têm gostos 

semelhantes aos seus pares da mesma idade e que são considerados normais, 

portanto gostam de música e vídeos destinados a essa faixa etária. Assim a criação 

de um jogo para a turma foi a escolha da pesquisadora. 

O PowerPoint veio de encontro com as necessidades encontradas pois além 

de ser facilmente encontrado instalado nos computadores de escolas e nos pessoais 

dos docentes, vem com recursos avançados que permitem criar jogos simples, mas 

com recursos de gamificação que são utilizados na pesquisa. 

Essa escolha se deu também porque na pesquisa verificou-se que as 

professoras envolvidas tem o conhecimento prévio do software. Embora seja um 

conhecimento básico, entendeu-se que a proximidade com o editor poderia facilitar a 

aceitação e também mostrar aos docentes que é possível criar aulas motivadoras 

com um recurso tão acessível, bastando uma capacitação e motivação.  

As atividades foram desenvolvidas observando-se o nível de desenvolvimento 

cognitivo e o gosto de cada aluno, em sala de aula e sala de informática, tais como 

os vídeos assistidos por eles após as atividades realizadas. 

Pensando nisso a apresentação, feita no PowerPoint, teve como tema a 

matemática básica, com contagem numérica até 31, devido ao conhecimento prévio 

de calendários. Foram utilizados objetos de um mesmo conjunto, somas simples 

com resultados até 10, e escrita dos nomes dos números. 

As atividades foram criadas com o pressuposto de que o aluno deficiente 

intelectual tem que compreender o conceito de número (cardinação - quantidade) 

antes de ter conhecimento do símbolo (ordenação - numeral). (COSTA, 1995). 

Porém as atividades tiveram suas dificuldades aumentadas com o passar das fases, 

chegando a conceitos mais complexos, como sequência numérica, adição, e escrita 

dos algarismos. 

As imagens utilizadas foram pesquisadas na internet e posteriormente foram 

modificadas no Photoshop para se adequarem melhor ao objetivo da pesquisa. 

Algumas imagens foram criadas especialmente para o jogo. 

Um problema relacionado a esse item foi a questão dos direitos autorais das 

imagens e vídeos utilizados. No site Dia a Dia Educação, da Secretaria de Educação 
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do Paraná, foi dado orientações aos professores sobre direitos autorais e uma das 

explicações é a seguinte: 

Imagens publicadas em revistas e jornais, mesmo sendo antigas, têm 
um autor, por isso, precisam da autorização dos mesmos para serem 
veiculadas em uma nova publicação, exceto nos casos em que o 
autor faleceu há mais de 70 anos. Caso os herdeiros legais tenham 
reivindicado os direitos autorais, a obra só cai em domínio público 
após 140 anos da morte do autor. Se os autores/editoras/detentores 
dos direitos autorizarem a publicação das imagens, é importante 
garantir a cessão dos direitos autorais em um contrato (PARANÁ).  

Já no site CONJUR – Consultor Jurídico, um advogado especialista na área 

coloca a realidade dos dias atuais: 

Com a ausência de legislação específica, muitos pensam que 
qualquer conteúdo disponibilizado na rede passa a ser público, 
podendo ser livremente utilizado. É preciso atenção ao se apropriar 
de textos, imagens e outros tipos de conteúdos disponíveis na web. 
É importante ressaltar que todas as obras intelectuais (livros, vídeos, 
filmes, fotos, obras de artes, música etc.), mesmo quando 
digitalizadas, não perdem sua proteção e, portanto, não podem ser 
utilizadas sem prévia autorização. Existe uma contradição entre a 
tecnologia e a experiência do cidadão. A legislação não permite 
copiar a música de um CD comprado para um tocador de MP3. A Lei 
de Direitos Autorais brasileira é incompatível com os avanços 
tecnológicos recentes. Nosso atual regime de direito autoral 
transforma qualquer usuário de internet em um potencial criminoso e 
infrator de direitos. Compartilho da opinião da linha acadêmica que 
defende que o direito autoral não regulamenta uma propriedade 
tradicional, pois é composto por bens não rivais. Ou seja, ao 
contrário da propriedade material, tradicional, o uso pessoal do autor, 
usufruto ou gozo, não exclui o direito ao uso de terceiros. O uso 
contínuo do bem não o diminui e não o desgasta no decorrer de um 
lapso de tempo. Portanto, direitos autorais devem ser tratados de 
forma diferente da propriedade material tradicional. Não há como se 
admitir a alegação de furto de um bem imaterial como uma música 
que é baixada pela internet. Este ato poderá implicar eventualmente 
apenas em utilização sem autorização. Nestes casos, o roubo ou 
furto implica necessariamente na subtração de algum objeto tangível 
que pertence a um terceiro (ATHENIENSE, 2013). 

Sendo o jogo criado, para a presente investigação, material este utilizado em 

sala de aula, sem fins comerciais, e tem a intenção apenas de uso para a pesquisa, 

sem a intenção de replicá-lo, decidiu-se manter as imagens, bem como os vídeos 

sem a autorização prévia dos detentores dos direitos autorais, pois isso geraria um 

atraso significativo no processo da pesquisa. Já a criação de imagens e vídeos 
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inéditos geraria um custo extremo, considerado desnecessário, visto que o objeto da 

pesquisa não seria esse.  

A gamificação educacional ficou por conta do ambiente mais amigável à 

aprendizagem, a instigar a curiosidade no usuário despertando o interesse, à 

motivar a participação através da vontade de superação e por fim à premiação ao 

final de cada ciclo, que consistia em assistir um vídeo previamente escolhido e que 

tinha algo relacionado com o tema matemática básica ou espaço sideral, tema já 

mencionado no contexto. 

A escolha desse material teve como pressuposto a observação de que nas 

aulas de informática da turma, nos dez minutos finais, eram exclusivamente tomadas 

por visualizações livres no canal de vídeos Youtube. Nesse contexto foi observado o 

interesse desses alunos por esse tipo de mídia, especialmente por clipes de música 

de duplas sertanejas e filmes de animação, que nos moldes atuais agradam tanto a 

crianças quanto à adultos. 

Foram pesquisados no site Youtube, vídeos de curta duração, com conteúdo 

vinculado ao tema matemática e/ou sistema solar, sem cunho educacional explícito, 

para que esses fizessem parte das premiações no final de cada etapa. São eles: 

a) Esquadrão Bizarro: um grupo de crianças investiga casos 

bizarros e precisam da ajuda da matemática para solucioná-los. 

Episódio: Minha Melhor Metade. 

b) Era do gelo, episódio: Scratástrofe Cósmica. Esse nome foi em 

homenagem ao personagem Scrat, que é um esquilo da pré-história 

cujo único propósito na vida é enterrar uma noz traiçoeira, que sempre 

causa eventos catastróficos; 

c) Turma da Mônica, episódio: Abduzidos?; 

d) Clipe da dupla sertaneja Jorge e Mateus. Música: Ou some ou 

soma. Esse clipe foi escolhido pela preferência que os alunos 

demonstraram em aulas de informática por assistir clipes de duplas 

sertanejas. Foi feita uma pesquisa para selecionar uma música que em 

seu conteúdo não tivesse palavras de baixo calão, que não fomentasse 

temas sexuais, de uso de drogas lícitas ou ilícitas, e nem coreografias 

sensuais. 
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e) Turma da Mônica, episódio: Máquina do tempo, de novo?; 

f) Toy Story, episódio Férias no Havaí. 

Como a internet contratada pela escola apresentava problemas de conexão, 

decidiu-se pela inclusão do vídeo nos slides e não somente o link para a 

transmissão direta pelo Youtube, fazendo com que a internet não fosse requisito 

para a utilização do jogo. 

Para conseguir inserir os vídeos nos slides do PowerPoint foi acessado o site 

SaveFrom.Net, que possibilita fazer o download de vídeo publicados na internet, 

convertendo-os em tipos de arquivos aceitos pelo editor.  

As atividades mais simples (no início) não possuem premiação com vídeos, 

somente com sons de aplausos a cada assertiva. 

As telas foram estruturadas de forma linear a fim de regular as escolhas para 

que os alunos não conseguissem escolher apenas as atividades dos vídeos 

preferidos por eles. 

Foi criado um manual do jogo para ser entregue as professoras da turma. 

Este manual está apresentado no apêndice 7. A seguir serão listadas algumas das 

telas do jogo: 

 

Figura 9 – Tela de abertura. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de abertura (figura 11). Foram aplicados efeitos de animação e a música 

Aperta o Play da dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex, faz fundo. O botão de play 

(seta) leva até a tela posterior. Aqui o recurso da gamificação utilizado foi o de gerar 

curiosidade no usuário despertando o interesse, visto que a música é bastante 

dançante e alegre, com seu refrão “Aperta o play” faz com que o aluno faça 

exatamente essa ação sem que se necessite muita explicação, já que os mesmos 
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não sabem ler, mas sabem o que significa a seta do botão, visto que a maioria 

possui smartfone e conhece as imagens padrão de play nos aplicativos de música e 

vídeo. 

 

Figura 10 – Tela de contagem regressiva. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de “iniciação à viagem” (figura 12). É feita a contagem regressiva com 

uma música de fundo. Foram aplicados efeitos de. A transição para a tela posterior é 

feita de forma automática ao final da contagem. Aqui o recurso de gamificação é 

percebido na contagem regressiva que leva a curiosidade do aluno para novas 

surpresas que o jogo pode oferecer.  

 

Figura 11 – Tela de Menu. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de menu de atividades (figura 13). Tela estática que mostra os nove 

planetas (foi colocado Plutão para aumentar o número de atividades, embora ele 

seja considerado um planeta anão, conceito trabalhado pela professora junto aos 

alunos). Cada planeta leva a uma atividade. Para um melhor controle, foi ativado 

apenas o link de um dos planetas, seguindo a ordem numérica já executada. Neste 

caso o único link ativado é o do planeta Mercúrio, que leva a próxima tela gerando 

um som “espacial”. 



72 
 

 

Figura 12 - Tela 1 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira tela da atividade 1 (figura 14) que consiste em clicar na resposta 

correspondente, no rodapé da tela, a pergunta exibida na parte superior da tela. 

Neste caso o link está no planeta Mercúrio, que ao ser clicado emite o som de 

aplausos e leva à próxima tela. As telas são semelhantes, modificando somente a 

pergunta e a cada resposta certa o planeta é colocado em seu lugar. As perguntas 

são:  

 Qual o planeta que está mais perto do Sol? 

 Qual é o segundo planeta? 

 Qual é o planeta onde moramos? 

 Qual é o planeta vermelho? 

 Qual é o maior planeta? 

 Qual é o planeta que tem anéis à sua volta? 

 Qual o planeta cujo nome tem 5 letras? 

 Qual o planeta que começa com a letra N? 

 Qual é o menor planeta? 

Assim a atividade é terminada e todos os planetas ficam posicionados e é 

feita a sequência numérica, com os números que ficaram no lugar dos planetas no 

rodapé da tela, através de animação. Volta-se a tela de menus do sistema solar  

Nessa atividade muitos conhecimentos são apresentados aos alunos tais 

como distância, tamanho, observação e contagem numérica. 
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Os recursos de gamificação nessa atividade ficam por conta da animação dos 

objetos que levam o aluno a fazer a atividade de forma atrativa e combatendo a falta 

de interesse pela matéria. 

Nessa atividade a dificuldade se deu pela falta de leitura dos alunos, porém a 

mediação dos docentes sanou essa barreira. 

 

Figura 13 - Tela 1 da atividade 2. Fonte: arquivo pessoal. 

A segunda atividade (figura 15) consiste em aprender a contar. Aparece na 

tela objetos a serem contados para serem levados na viagem. Cada objeto 

possui um link que leva a uma tela específica. Nessa atividade foi elaborada de 

forma não linear, proporcionando ao aluno escolher onde quer clicar. Por 

exemplo, se o aluno clicar na figura do sanduíche ele será levado à tela (figura 

16).  Em cada tela é feita a contagem animada dos objetos (smartfone, 

refrigerante, mochila, sanduíche e livro).  

 

Figura 14 - Tela 2 da atividade 2. Fonte: arquivo pessoal 

Como a criança com deficiência intelectual conhece os números através 

de conceitos de conjuntos (YOKOYAMA, 2012), foi utilizado o recurso de 

agrupamento de objetos para a facilitação do processo cognitivo.  
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A gamificação mais uma vez fica por conta da motivação em saber quais 

as próximas surpresas que o jogo proporcionará. 

 

Figura 15 - Tela 1 da atividade 3. Fonte: arquivo pessoal. 

A terceira atividade (figura 17) consiste em aprender a contar. Aparecem 

na tela duas mãos nas quais se devem contar os dedos expostos e escolher a 

opção numérica correspondente. Ao clicar na opção incorreta um som de “tóim” é 

emitido. No caso de clicar na opção correta, um som de aplausos é emitido e é 

feita a transição para a tela de parabenização (figura 18). É apresentada mais 

uma atividade nesse mesmo modelo e depois avança para a tela de menu de 

atividades. 

 

Figura 16 - Tela 2 da atividade 3. Fonte: arquivo pessoal. 

O agrupamento por objetos mais uma vez aparece e agora com um tão 

comumentemente usado por todos nas contagens: os dedos das mãos. A 

gamificação está presente no recurso de premiação por sons. 
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Figura 17 - Tela 1 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 

A primeira parte da atividade 4 (figura 19) consiste em clicar nos números na 

sequência crescente de 1 a 5. Ao clicar em números errados nada acontece. 

Acertando a sequência é feita a transição para a próxima tela. 

Essa atividade foi pensada para levar ao aluno a uma imagem muito comum 

nos smartfones: o teclado virtual. A senha foi pensada para ser curta e não ficar 

enfadonho a digitação excessiva de uma sequência numérica.  

 

Figura 18 - Tela 7 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 

A segunda parte da atividade 4 (figura 20) consiste em fazer a soma dos 

números que aparecem ao lado esquerdo da tela e clicar no botão que contém a 

quantidade que corresponde ao total. Ao clicar em números errados nada acontece. 

No caso de clicar na quantidade certa é feita a transição para a próxima tela. São 

apresentadas mais duas adições que levam à tela de parabenização e à premiação 

(figura 21) na qual é exibido um filme da série Esquadrão Bizarro. Episódio Minha 

melhor metade. A transição para a próxima tela é feita ao clicar. Tempo do filme: 22 

minutos. 

Nessa atividade o teclado virtual foi pensado para remeter ao estudo de 

COSTA (1995) que afirma que esse tipo de agrupamento das quantidades faz com 
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que o aluno com deficiência intelectual tenha uma percepção da adição necessária 

para que cada número suceda o antecedente pela adição de uma unidade. 

 

Figura 19 - Tela 11 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 

 

Figura 20 - Tela 1 da atividade 5. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira Tela da atividade 5 (figura 22). A atividade consiste em contar a 

quantidade de letras da palavra “SOL” que aparece ao lado direito da tela e clicar no 

botão que contém a quantidade que corresponde ao total. Ao clicar em números 

errados é emitido o som “tóim”. No caso de clicar na quantidade de 3 é feita a 

transição para a próxima tela com o som de aplausos. São apresentadas mais duas 

atividades nesse mesmo modelo e depois é como premiação, na tela da figura 23 é 

exibido um filme da série Turma da Mônica, episódio Abduzidos?. Tempo do filme: 

07m15s. A gamificação está presente no recurso de premiação por sons. 
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Figura 21 - Tela 4 da atividade 5. Fonte: arquivo pessoal. 

 

Figura 22 - Tela 1 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira parte da atividade 6 (figura 24). A atividade consiste em contar a 

quantidade de estrelas que aparecem ao lado direito da tela e clicar no botão que 

contém a quantidade que corresponde ao total. Ao clicar em números errados é 

emitido o som “tóim”. No caso de clicar na quantidade de 5 é feita a transição para a 

próxima tela com o som de aplausos. São apresentadas mais quatro atividades 

nesse molde até que a linha seja riscada chegando à Terra. 

A gamificação aqui fica por conta da motivação a participar através da 

vontade de superação em um ambiente amigável, gerando um sentimento de 

conquista. 
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Figura 23 - Tela 5 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Segunda parte da atividade 6 (figura 25). A atividade consiste em identificar o 

número 6 do lado esquerdo da tela e clicar na quantidade de estrelas 

correspondente. Ao clicar em números errados é emitido o som “tóim”. No caso de 

clicar na quantidade de 6 é feita é feita a transição para a próxima tela com o som de 

aplausos. 

 

Figura 24 - Tela 6 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Sexta Tela da atividade 6 (figura 26). A atividade consiste em identificar o 

número 6 do lado esquerdo da tela e clicar na quantidade de estrelas 

correspondente e agora clicar no nome do número. É desenhada na tela uma linha 

que liga o número 6 a sua quantidade. Ao clicar em palavras erradas é emitido o 

som “tóim”. No caso de clicar na palavra “SEIS” é feita é feita a transição para a 

próxima tela com o som de aplausos. É apresentada mais uma atividade nesse 

molde e depois o aluno é premiado com a exibição do filme da A Era do Gelo, 

episódio Scratástrofe Cósmica. Tempo do filme: 05m25s na tela (figura 27) 

A gamificação aqui fica por conta da motivação a participar através da 

vontade de superação em um ambiente amigável, gerando um sentimento de 

conquista. 
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Figura 25 - Tela 11 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

 

Figura 26 - Tela 1 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira Tela da atividade 7 (figura 28). A atividade consiste em Ligar os 

pontos em ordem crescente de 1 a 10. Ao clicar em números errados é emitido um 

som de “tóim”. Ao clicar no número certo é feita a animação do risco que liga os 

números. Terminando é feita a transição para a próxima tela com o som de aplausos 

e levado à tela de premiação, na qual é exibido um clipe da dupla sertaneja Jorge e 

Mateus com a música “Ou some ou soma” (figura 29). Tempo do filme: 3m12s. 

A gamificação aqui fica por conta da motivação a participar através da 

vontade de superação em um ambiente amigável, gerando um sentimento de 

conquista. 
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Figura 27 - Tela 12 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

 

Figura 28 - Tela 1 da atividade 8. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira Tela da atividade 8 (figura 30). A atividade consiste em contar a 

quantidade de bolas do conjunto. Ao clicar na opção errada é emitido um som de 

gongo. Caso o clique seja no número 6, é feita a transição para a próxima tela com o 

som de aplausos. 

A gamificação é promovida pela curiosidade gerada nas animações da tela. 

 

Figura 29 - Tela 2 da atividade 8. Fonte: arquivo pessoal. 

Segunda parte da atividade 8 (figura 31) consiste em observar a quantidade 

de bolas do conjunto e a animação que levará as bolas, primeiramente uma e 
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depois, cinco bolas, tal qual os valores da adição, posicionando-as na frente da 

operação, emitindo sons. A transição para a próxima tela é feita de forma 

automática. É feita a demonstração de mais duas operações finalizando com a 

animação da tela (figura 32). Essa atividade teve como objetivo oportunizar o aluno 

a reflexão sobre as possíveis operações que levam ao mesmo resultado. A transição 

para a próxima tela é feita de forma automática. 

 

Figura 30 - Tela 5 da atividade 8. Fonte: arquivo pessoal. 

 

Figura 31 - Tela 6 da atividade 8. Fonte: arquivo pessoal. 

A terceira parte da atividade 8 (figura 33) consiste em observar a quantidade 

de bolas do conjunto. Essa atividade serve para provocar no aluno a reflexão sobre 

as possíveis operações que levam ao mesmo resultado. O aluno deverá procurar 

dentre as opções, qual a operação levará ao mesmo resultado. A transição para a 

próxima tela é feita quando clicado no 4 + 2. 

Essa atividade foi pensada para remeter aos estudos de COSTA (1995) que 

mostra a importância do conceito de pares e impares nesse tipo de agrupamento 

para facilitar a análise de adição e subtração.  
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Figura 32 - Tela 8 da atividade 8. Fonte: arquivo pessoal. 

Oitava Tela da atividade 8 (figura 34). Premiação pelas atividades 

desenvolvidas e acertadas. É exibido um filma da Turma da Mônica – episódio: 

Máquina do Tempo, de novo? Tempo do filme: 7m10s. 

 

Figura 33 - Tela de menu de atividades. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de menu de atividades (figura 35). O único link ativado é o do planeta 

anão Plutão que leva a próxima tela gerando um som “espacial”. Como a turma 

experimental entraria em férias após a finalização da aplicação do jogo, pensou-se 

em uma atividade relativa a esse período. Foi retomada a questão do planeta anão 

Plutão, que já foi reconhecido como planeta, mas que hoje em dia não é mais. 

Utilizou-se de uma metáfora que consistiu em dizer que o planeta anão Plutão 

entrou em férias. 
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Figura 34 - Tela 1 da atividade 9. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira Tela da atividade 9 (figura 36). A atividade consiste em observar o 

calendário letivo do mês de julho de 2016 da escola e contar a quantidade de dias 

das férias. A cada clique um dia fica destacado. A transição é feita pelo clique. 

 

Figura 35 - Tela 2 da atividade 9. Fonte: arquivo pessoal. 

Segunda Tela da atividade 9 (figura 37). A atividade consiste em digitar no 

campo a quantidade de dias das férias. A transição é feita pelo clique na palavra 

“Férias”. 

Embora os alunos tenham dificuldade em aprender a quantificação maior que 

10, segundo a professora titular da turma, o calendário escolar é um objeto rotineiro 

para eles, então utilizou-se desse recurso para mostrar aos alunos uma sequência 

numérica maior que a habitualmente trabalhada. 

A gamificação fica por conta da expectativa de premiações e surpresas e da 

interação com a tela ao ter que digitar um valor no espeço reservado. 
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Figura 36 - Tela 3 da atividade 9. Fonte: arquivo pessoal. 

Terceira Tela da atividade 9 (figura 38). Premiação pelas atividades 

desenvolvidas e acertadas. É exibido um filme curta do Toy Story. Episódio Férias 

no Havaí. Tempo do filme: 5m50s. 

 

Figura 37 - Tela de menu de atividades. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de menu de atividades (figura 39). O único link ativado é o da palavra 

“FIM”, pois todos os planetas já foram visitados. O link finaliza a apresentação. 

 

3.2.5. O Jogo: a aplicação 

As aulas de informática, que foram utilizadas para a aplicação do jogo, eram 

no primeiro momento da análise, um momento descontraído e sem muita 

organização, visto que os alunos ficavam dispersos e agitados, e a concentração 

não era comum. 

Em cada aula de informática, foram aplicadas as atividades propostas de três 

planetas e geralmente no próximo encontro havia a necessidade de se relembrar as 

atividades já realizadas. Porém o entusiasmo não era abalado por isso. 
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No mês de março, iniciou-se a aplicação do jogo com os primeiros planetas, 

nas operações de adição, havendo, neste primeiro momento, que ajudá-los a 

resolver as operações e a clicar na resposta certa. 

No mês de abril, os alunos já estavam adaptados ao programa e já 

conseguiam acessá-lo com maior autonomia. Iniciaram-se então os planetas 4, 5 e 6 

que exigiam um pouco mais de atenção e para eles um pouco mais complexo. 

No mês de maio e junho, houve a aplicação dos três últimos planetas, que 

exigiram um pouco mais de tempo, pois devido ao frio, houve dias em que não 

vieram todos os alunos e também devido a memória de longo prazo dos alunos ser 

comprometida, havia a necessidade de se retornar as atividades e esperá-los rever 

os vídeos. 

No mês de julho houve uma pausa na pesquisa in loco em função das férias 

do meio do ano. 

Nos meses de agosto e setembro as atividades foram retomadas, com a 

revisão do jogo junto a turma experimental. 

Na segunda quinzena do mês de setembro foram aplicadas as sondagens 

finais junto as turmas experimental e de controle, e os questionários junto as 

professoras.  

As fotos a seguir foram tiradas durante a aplicação do jogo (figuras 45, 46 e 

47):  

  
Figura 38 - A pesquisadora explicando 

o jogo aos alunos 
Figura 39 - Alunos sentados e 

concentrados 
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Figura 40 - Aluna fazendo o exercício proposto no jogo 
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CAPÍTULO 4 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

 

A proposta de atividades desenvolvida neste trabalho apresentou uma 

alternativa ao ensino da Matemática, memorização da sequência numérica, leitura 

de números e adição com números até dez. 

Uma estratégia de ensino alternativa consiste em explorar um software 

educativo de Matemática, confeccionado especialmente para esta turma com alunos 

adolescentes com deficiência intelectual. Esta exploração consiste em várias etapas: 

investigação exploratória, sondagem dos conhecimentos escrita, apresentação do 

software (jogo) e sondagem dos conhecimentos após aplicação do software. 

De acordo com Pontes (2002) a investigação “é um processo privilegiado de 

construção de conhecimento”. E a investigação sobre a sua prática é “um processo 

fundamental de construção do conhecimento sobre essa mesma prática e, portanto, 

uma atividade de grande valor para o desenvolvimento profissional dos professores 

que nela se envolvem ativamente”. 

O período total da pesquisa foi de fevereiro a setembro de 2016. 

Como forma para obtenção de dados, neste estudo, usou-se: questionário 

para os professores, para os pais/responsáveis, estágio de observação junto à 

turma, sondagem dos conhecimentos iniciais e finais, descritos nos anexos. 

Esta proposta teve cinco fases principais: a primeira relativa ao estágio de 

observação que correspondeu aos meses de março a junho em todas as segundas-

feiras; a segunda fase realizada no mês de maio foi a aplicação dos questionários 

para os professores (apêndice 2) e aos pais/responsáveis (apêndice 3) e uma 

sondagem inicial do conhecimento junto aos alunos das turmas experimental e de 

controle (apêndice 4). A terceira fase correspondeu a aplicação do jogo 

desenvolvido no PowerPoint, feito especialmente para a turma experimental e suas 

especificidades nos meses de junho e julho e retomada no mês de agosto. A quarta 

fase ocorreu com uma nova sondagem sobre os conhecimentos apreendidos pelos 
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alunos das turmas experimental e de controle, feita através de novas atividades 

(apêndice 5) no mês de setembro. A última fase foi um questionário aplicado às 

professoras que participaram da aplicação do jogo junto à turma experimental 

(apêndice 6) no mês de setembro. 

A investigação realizada apresentou algumas limitações. Primeiramente 

houve a fase de adaptações dos alunos no final de fevereiro. Logo após teve a greve 

dos professores do Estado do Paraná e alguns professores se ausentaram, tendo 

ficado outros professores substitutos, ficando a pesquisa parada até se normalizar. 

Em seguida houve a greve dos funcionários públicos da prefeitura de Maringá, e o 

quadro de professores é composto por professores da prefeitura, do estado e outros. 

Em março, iniciou-se a pesquisa propriamente dita, então houve a falta de 

alguns alunos devido a problemas de saúde pelo retorno à escola. 

Em abril, precisou ser feito um levantamento de dados dos alunos e sua 

matricula na Educação Especial. 

Outra limitação foi a instalação da Internet que não demandava a utilização 

por todos os alunos. Outro problema encontrado foi a de alguns computadores que 

estavam em manutenção. Os computadores não estavam ligados em rede e por 

esse motivo quando tinha que instalar as atividades nos computadores, o processo 

era feito máquina por máquina, tornando-se demorado. 

Importa ressaltar que como os alunos chegam de ônibus e moram distante, 

sempre chegam atrasados e alguns nem chegam a tempo da aula de informática, 

que acontece somente na segunda-feira. A escola não cedeu outro horário para a 

realização da pesquisa. 

Durante a aplicação do jogo, um problema relacionado à versão do software 

PowerPoint foi revelado. Ao criar o jogo em um computador com a versão mais atual 

do que a encontrada nos computadores da escola, ocorreram alguns erros de 

execução, os quais foram sanados fazendo-se o teste em cada computador da sala 

e arrumando-os antes do dia da aula. 

 

4.1. PRIMEIRA FASE – OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 
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A primeira fase incidiu a observação direta do desempenho dos alunos 

durante a realização das atividades propostas pela professora em sala de aula e 

também a observação das atividades desenvolvidas na sala de informática, uma vez 

que os alunos apresentam dificuldade com comandos e procuram sempre ficar no 

site de vídeos Youtube, acessando vídeos de músicas com cantores sertanejos e 

filmes de animação. 

.O estudo foi realizado ao longo de 6 meses, contando com 22 sessões, 

realizadas nas segundas-feiras das 7h30min as 9h40min na sala de informática e 

logo após observação e acompanhamento em sala de aula das 10h20min às 

11h40min. 

Essas sessões tiveram como propósito observar o comportamento e 

desempenho dos alunos durante a realização de tarefas diversificadas e em 

ambientes diferentes, sua conduta na sala de informática e até mesmo o vínculo do 

aplicador para com os alunos com deficiência intelectual. 

As primeiras sessões do mês de fevereiro serviram para contatar a escola, 

conhecer seu funcionamento e direcionar o trabalho junto à coordenação. 

Os trabalhos de observação iniciaram-se no mês de março de 2016, estando 

a pesquisadora presente em todas as segundas-feiras pela manhã. 

Nos meses seguintes de abril e maio, serviram para verificação de atividades 

propostas pelas professoras de sala e de informática e como os alunos recebiam e 

executam as mesmas. 

Para este estudo interessou-se avaliar, em particular: a “capacidade de 

executar as tarefas”, a “memorização” de conteúdos trabalhados; a “empatia e/ou 

disposição” e a “ansiedade” que os alunos desenvolviam as atividades propostas 

pelas professoras da sala e da informática. 

Com o objetivo de desenvolver ao máximo as potencialidades desses alunos, 

a pesquisadora planejou a criação de um jogo de matemática no PowerPoint 

focando em desenvolver os seguintes conteúdos: 

a) contagem numérica até 10 (até 31 somente na atividade do calendário 

letivo);  

b) conjuntos de objetos para facilitar a quantificação; 
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c) somas simples com resultados até 10; 

d) escrita dos nomes dos números. 

Esses conteúdos foram escolhidos pela professora da turma experimental 

pois fazem parte do conteúdo programático da turma (apêndice 11) e são de difícil 

entendimento pelos alunos. Por esse motivo foi escolhido o método de trabalho 

conforme os estudos de Costa (1995) que afirma que para que o aluno com 

deficiência intelectual tenha um aprendizado significativo, ele tem que compreender 

o conceito de número (cardinação - quantidade) antes de ter conhecimento do 

símbolo (ordenação - numeral). (COSTA, 1995) 

Na primeira fase da pesquisa a observação direta das aulas percebeu-se que 

os alunos não se envolviam com as atividades, demostrando pouco ou nenhum 

interesse nas mesmas. Isso remete ao que Castanha (2016) descreve sobre o 

edutainement que significa gerar conteúdo que ensine e, ao mesmo tempo, 

entretenha, o que motivou a pesquisadora pelos caminhos da gamificação. 

 

4.2. SEGUNDA FASE – APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES INICIAIS DE 

SONDAGEM DO CONHECIMENTO E QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES E 

PAIS/RESPONSÁVEIS. 

 

A segunda fase constituiu-se da aplicação dos questionários e pretendeu-se 

recolher informação sobre o uso das TICs na prática docente e no ambiente familiar 

no qual o aluno está inserido. Através da aplicação de um questionário, foi possível 

recolher informações que permitiram conhecer melhor o uso das TICs pelos 

professores e pelos pais/responsáveis. As questões foram elaboradas de forma a 

investigar como as TICs influenciam as vivências e aprendizagens dos alunos, e de 

avaliar o impacto do uso de um software educativo na aprendizagem de alunos com 

deficiência intelectual, na área de Matemática. 

Percebeu-se que embora as TICs façam parte do dia a dia dos envolvidos na 

pesquisa, elas não fazem parte, de forma ampla e significativa, do dia a dia escolar 

dos mesmos. 
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A análise das respostas dos professores a cerca do uso das TICs, quando 

expõem seus receios quanto ao uso, principalmente relacionado à falta de estrutura 

da escola, falta de tempo e de capacitação, leva ao entendimento da inércia 

tecnológica gerada pela falta de motivação. 

Outra parte da segunda fase foi a aplicação da sondagem inicial de 

conhecimentos para as turmas experimental e de controle. Durante essa fase, os 

alunos apresentaram as seguintes reações e resultados: 

Na atividade “Resolva as adições” (Apêndice 4), os alunos utilizaram recursos 

físicos como palitos de sorvete, tampinhas, bolinhas de EVA e outros para auxiliá-los 

no processo. Alguns alunos como I. S. F. e A. C. F.T. conseguiram fazer a atividade, 

pois têm noção de quantidade e adição. Já V. C. S. F., L. R. M. S., I. P. V. S e E. S. 

P. só realizaram as atividades com recursos e com a ajuda da professora. 

Na atividade “Quantidade e Desenhos correspondentes” todos os alunos 

precisaram de ajuda e material visual da escrita dos números. 

A seguir a tabulação comparativa referente à sondagem inicial nas turmas 

experimental e de controle: 

Quadro 3 - Exercício 1 da sondagem inicial 

1) Exercício de adição 
Acertos (%) - turma 

experimental (6 
alunos) 

Acertos (%) - turma 
de controle (6 

alunos) 

 4+3 83 100 

 5+1 83 57 

 6+3 67 43 

 7+2 83 71 

 3+3  83 71 

 1+9 83 29 

 8+2 83 29 

 4+5 50 29 

 2+5 50 43 

 1+7 83 57 

 5+3 67 43 

 10+0 83 57 

 4+4 67 43 
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Quadro 4 - Exercício 2 da sondagem inicial 

1) Exercício de quantidade 
Acertos (%) - turma 

experimental (6 
alunos) 

Acertos (%) - turma 
de controle (6 

alunos) 

3 lápis 100 100 

1 clips 100 100 

5 colas 100 71 

4 réguas 67 43 

2 tesouras 100 100 

4 giz de cera 67 57 

5 clips 100 86 

3 colas 83 100 

 

Embora a quantidade de acertos não tenha um resultado ruim, pois a turma 

experimental teve 85% de acertos frente aos exercícios propostos, a observação das 

reações dos alunos frente às atividades demostrou não somente a insegurança ao 

tentar fazer e errar, mas também falta de concentração. O uso de recursos físicos e 

a insistência na ajuda da professora mostrou o quanto a matéria matemática gerou 

certo temor aos alunos. A turma de controle teve 63% de acertos e também precisou 

de recursos físicos e auxílio da professora para que conseguissem terminar a 

atividade. 

O desconforto dos alunos frente a essas atividades motivou ainda mais a 

pesquisadora a investigar o que a gamificação poderia fazer pelo ensino dessa 

matéria a uma turma de adolescentes com deficiência intelectual. 

 

4.3. TERCEIRA FASE – APLICAÇÃO DO JOGO VIAJANDO PELOS PLANETAS 

DA MATEMÁTICA 

 

A terceira fase da pesquisa constitui-se da aplicação do jogo Viajando pelos 

planetas da matemática e a análise in loco, feita nos meses de maio, junho e agosto. 

Esse acompanhamento foi de suma importância, pois evidenciou a melhora no 

interesse pela matéria apresentada e o engajamento dos alunos em solucionar as 

tarefas apresentadas, assim como a euforia com as premiações alcançadas. Ao ver 

um colega sendo premiado, o desejo de alcançar aquele objetivo levava-os ao 

engajamento esperado, conforme os objetivos da gamificação. Essas reações 
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positivas não foram observadas nas atividades da primeira sondagem, na qual o 

comportamento comum foi a pressa para terminar e a clara falta de motivação. 

Já na aplicação do jogo, a aluna V.C. S. F. que apresenta atraso no 

desenvolvimento, dificuldades no estabelecimento e manutenção da atenção e baixa 

habilidade de memorização imediata e em logo prazo e dificuldade de compreensão 

de raciocínio abstrato e compreensão de comandos, demostrou, durante aplicação 

do jogo, uma maior concentração, ficando atenta aos vídeos e até utilizando os 

dedos das mãos para auxiliá-la nas resoluções das atividades propostas. 

O aluno L. R. M. S. que é bastante disperso e com dificuldade de 

estabelecimento de atenção, sendo necessário constante direcionamento de 

atenção e supervisão para finalizar uma atividade, .com dificuldade na linguagem 

verbal mostrou-se atento, interessado e vibrava a cada conquista nas atividades do 

jogo. Conseguiu ficar sentado, ação inimaginável antes, e resolver tudo o que lhe foi 

apresentado, havendo apenas a necessidade de auxílio de leitura dos comandos. 

A aluna I. S. F. que apresenta dificuldade de compreensão de comandos e no 

estabelecimento de mecanismos de raciocínio abstrato. Compreende ordens simples 

e concretas, mas tem baixa capacidade de armazenamento de informações, 

demostrou total autonomia com o jogo e foi a única que conseguiu resolver todas as 

atividades propostas no jogo sem a necessidade de acompanhamento e sempre 

pedia por mais atividades. 

O aluno J. P. V. S. é o único que além do diagnóstico de deficiência 

intelectual, também apresenta transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 

Apresenta capacidade intelectual extremamente baixa e instabilidade emocional 

intensa. Tem dificuldades de respeitar limites e manter a atenção sobre uma mesma 

atividade. Apresenta baixa tolerância à frustração e grande ansiedade. Foi o que 

mais surpreendeu durante a aplicação do jogo pois mesmo com um diagnóstico 

muito desfavorável, demonstrou um equilíbrio e tranquilidade ao realizar as 

atividades, permanecendo sentado e prestando atenção aos vídeos apresentados e 

mesmo com toda sua dificuldade tentou realizar as atividades, não obtendo tanto 

sucesso, mas realizando-as. 

O aluno E.S.P. que apresenta capacidade geral extremamente baixa com 

dificuldade de compreensão de conceitos abstratos, comandos longos e organização 
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perceptiva, na realização das atividades escritas, necessitou de ajuda da professora 

e de recursos visuais e também de uma atenção maior, tendo que sentar ao seu 

lado para a realização das atividades. Na sala de informática, na apresentação do 

jogo, ficou encantada com as cores, movimentos e manteve-se concentrada, 

precisou de ajuda para ler os comandos, mas tentava realizar as atividades para 

poder ser premiada e sempre perguntava se ia ter mais, chegando a chorar ao 

terminar o jogo. 

O aluno A.C.F.T que apresenta dificuldade de estabelecimento e 

compreensão de raciocínio abstrato, mas com potencial para a realização de 

atividades concretas, demonstrou maior compreensão ao realizar as atividades 

escritas, porém necessitava de recursos visuais e concretos. No desenvolvimento do 

jogo foi a única que não precisava ler os comandos, que realizou de forma objetiva e 

terminando num tempo favorável, sempre admirando as telas e querendo chegar ao 

vídeos. 

As atividades propostas alcançaram o objetivo em relação a gamificação 

educacional, pois:  

a) atraiu a atenção dos alunos com a arquitetura do jogo; 

b) combateu a falta de interesse e a dispersão dos alunos em sala de 

aula; 

c) promoveu um processo de aprendizagem mais rápido e agradável; 

d) tornou a sala de aula um local interativo, divertido e atual; 

e) Resultando na facilitação da transmissão de conhecimento. 

Algumas telas geraram bastante curiosidade aos alunos como a que passava 

o conceito de pares e ímpares (figura 119, do apêndice 7), proposta pelos estudos 

de Costa (1995). Esse conceito, relativamente novo para os alunos, gerou muito 

interesse pela matéria apresentada, levando a uma reflexão, chegando a fazer com 

que alguns alunos pedissem para rever esse tema. 

Após a finalização do jogo proposto, ficou evidente a satisfação dos alunos ao 

conseguirem realizar cada atividade apresentada em cada planeta. Mesmo os 

alunos com maior dificuldade tentaram se envolver e resolver as atividades, 

mostrando o engajamento esperado para uma atividade com recursos de 
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gamificação. O interesse era demonstrado sempre que questionavam quando novas 

atividades seriam apresentadas. Ao receber a resposta afirmativa, os 

questionamentos eram se as atividades também eram legais como as apresentadas 

até o momento e se haveria mais filmes. 

A ansiedade se dava também porque as aulas de informática somente 

acontecem na segunda-feira das 7h30min até às 9h20min, gerando uma semana de 

espera para as novas atividades. 

A aplicação do jogo e os resultados esperados frente ao entusiasmo dos 

alunos remete ao que afirmam Felipe, Bacaro e Altoé (2008) que com autoconfiança 

estabelecida, passa-se a trabalhar a matéria de forma atrativa, diferenciada da 

maçante aula, levando assim ao engajamento. O mesmo engajamento é lembrado 

por Valuenet (2016) que afirma que gamificação surgiu para reter o público e fazer 

com que ele se identifique, se engaje (e divirta-se) com ela.  

 

4.4. QUARTA FASE – ATIVIDADES FINAIS DE SONDAGEM DO 

CONHECIMENTO  

 

Na quarta fase da pesquisa, os alunos resolveram mais atividades de 

sondagem (Apêndice 5), para análise do conhecimento retido durante a fase de 

aplicação do jogo. Uma turma de controle também foi avaliada, sendo que esses 

alunos não tiveram acesso ao jogo. Desses alunos, 3 alunos são de outra .turma do 

vespertino e 3 da mesma turma, porém não frequentam as aulas de informática. 

Os alunos da turma experimental utilizaram menos recursos físicos para 

auxiliá-los nas atividades, demostrando um pouco mais de familiaridade com a 

matéria. Alguns alunos tiveram dificuldades em realizar as atividades, precisando do 

auxílio contínuo da professora, o que no caso deles já era esperado, em função de 

distúrbios mais severos, que impossibilitam qualquer melhora cognitiva. 

Já os alunos da turma de controle apresentaram grande dificuldade em 

solucionar as atividades, mesmo com o auxílio da professora. 

Os quadros a seguir mostram os resultados da analise de forma quantitativa 

das duas turmas, a experimental e a de controle: 
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Quadro 5 - Comparação dos resultados das atividades da turma experimental da pesquisa e da 

turma de controle na sondagem final - Exercício 1 

1) Exercício de adição - a 
Galinha Choca 

Acertos (%) - turma 
experimental (6 

alunos) 

Acertos (%) - turma 
de controle (6 

alunos) 

5+5 83 100 

4+3 50 57 

3+2 83 43 

4+4 83 71 

5+3 83 71 

3+3 83 43 

7+3 83 43 

9+2 83 43 

8+3 67 43 

6+1 83 71 

8+1 83 43 

7+4 67 57 

8+8 67 43 

 

Quadro 6 - Comparação dos resultados das atividades da turma experimental da pesquisa e da 

turma de controle na sondagem final - Exercício 2 

2) Some as quantidades 
(dados) 

Acertos (%) - turma 
experimental (6 

alunos) 

Acertos (%) - turma 
de controle (6 

alunos) 

4+3 83 86 

4+4 67 86 

4+5 83 43 

4+2 83 43 

4+1 83 57 

4+3 83 57 

 

 

Quadro 7 - Comparação dos resultados das atividades da turma experimental da pesquisa e da 

turma de controle na sondagem final - Exercício 3 

3) Ligue os pontos 

Acertos (%) - turma 
experimental (6 

alunos) 

Acertos (%) - turma 
de controle (6 

alunos) 

83 86 
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Quadro 8 - Comparação dos resultados das atividades da turma experimental da pesquisa e da 

turma de controle na sondagem final - Exercício 4 

4) Faça as adições dos 
conjuntos 

Acertos (%) - turma 
experimental (6 

alunos) 

Acertos (%) - turma 
de controle (6 

alunos) 

2+3 83 57 

0+5 83 71 

1+4 67 57 

3+2 83 57 

5+0 83 57 

 

Percebe-se com esses dados tabulados que a turma experimental teve uma 

porcentagem de acertos maior que a turma de controle, evidenciando uma melhora 

na captação e retenção do conhecimento apresentado aos alunos da turma regular. 

Na primeira sondagem a turma de controle teve 85% de acertos no total das 

questões e a turma de controle teve 63% conforme pode ser analisado no gráfico 1 . 

Na segunda sondagem a turma experimental teve 78% de acertos e a turma de 

controle teve 59%. Esse resultado pode parecer contraditório, porém não só de 

números é feita a análise dessa pesquisa. A primeira sondagem teve 21 questões 

com grau de dificuldade bem simples. Já na segunda sondagem foram 25 questões 

com um grau de dificuldade maior e a observação in loco detectou uma melhora na 

agilidade para a resolução das questões, maior autonomia e menor uso de recursos 

físicos. Percebeu-se também que a concentração para a atividade voltou ao grau 

anterior, quando analisada as aulas iniciais, isto é, pouco foco, agitação e 

demonstração de tédio.  

Nos quadros a seguir será apresentada uma análise de cada aluno da turma 

experimental. 

Quadro 9 - Análise dos resultados do aluno V.C.S.F da turma experimental. 

SUJEITO IDADE SEXO 
NIVEL DE 

ESCOLARIDADE 

TEMPO DE 
ESTUDO NA 

APAE 

S1- V.C.S.F 15 F 2º -FUNDAMENTAL 10 ANOS 

Objetivos Sim Não 

Mostrou melhora na atenção durante 
as aulas? 

X  

Mostrou engajamento em resolver os 
problemas apresentados? 

X  

Mostrou-se curioso sobre o tema 
apresentado? 

X  

Mostrou motivação pelas premiações X  
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dadas ao término de cada etapa? 

Mostrou-se focado nas atividades? X  

Demostrou sentimento de conquista ao 
final do jogo? 

X  

Teve dificuldade em fazer as atividades 
propostas? 

X  

Teve melhora significativa no 
conhecimento específico de 

matemática apresentado no jogo? 
X  

 

Quadro 10 - Análise dos resultados do aluno LR.M.S da turma experimental. 

SUJEITO IDADE SEXO 
NIVEL DE 

ESCOLARIDADE 

TEMPO DE 
ESTUDO NA 

APAE 

S2 – LR.M.S 15 M 2º -FUNDAMENTAL 11 ANOS 

Objetivos Sim Não 

Mostrou melhora na atenção durante 
as aulas? 

X  

Mostrou engajamento em resolver os 
problemas apresentados? 

X  

Mostrou-se curioso sobre o tema 
apresentado? 

X  

Mostrou motivação pelas premiações 
dadas ao término de cada etapa? 

X  

Mostrou-se focado nas atividades? X  

Demostrou sentimento de conquista ao 
final do jogo? 

X  

Teve dificuldade em fazer as atividades 
propostas? 

 X 

Teve melhora significativa no 
conhecimento específico de 

matemática apresentado no jogo? 
X 

 

 

Quadro 11 - Análise dos resultados do aluno I.S.F da turma experimental. 

SUJEITO IDADE SEXO 
NIVEL DE 

ESCOLARIDADE 

TEMPO DE 
ESTUDO NA 

APAE 

S3- I.S.F 15 F 2º -FUNDAMENTAL 8 ANOS 

Objetivos Sim Não 

Mostrou melhora na atenção durante 
as aulas? 

X  

Mostrou engajamento em resolver os 
problemas apresentados? 

X  

Mostrou-se curioso sobre o tema 
apresentado? 

X  

Mostrou motivação pelas premiações 
dadas ao término de cada etapa? 

X  

Mostrou-se focado nas atividades? X  

Demostrou sentimento de conquista ao 
final do jogo? 

X  

Teve dificuldade em fazer as atividades 
propostas? 

 X 

Teve melhora significativa no 
conhecimento específico de 

X  
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matemática apresentado no jogo? 

 

Quadro 12 - Análise dos resultados do aluno J.P.V.S da turma experimental. 

SUJEITO IDADE SEXO 
NIVEL DE 

ESCOLARIDADE 

TEMPO DE 
ESTUDO NA 

APAE 

S4- J.P.V.S 15 M 2º -FUNDAMENTAL 12 ANOS 

Objetivos Sim Não 

Mostrou melhora na atenção durante 
as aulas? 

X 
 

Mostrou engajamento em resolver os 
problemas apresentados? 

X 
 

Mostrou-se curioso sobre o tema 
apresentado? 

X 
 

Mostrou motivação pelas premiações 
dadas ao término de cada etapa? 

X 
 

Mostrou-se focado nas atividades? X  

Demostrou sentimento de conquista ao 
final do jogo? 

X 
 

Teve dificuldade em fazer as atividades 
propostas? 

X 
 

Teve melhora significativa no 
conhecimento específico de 

matemática apresentado no jogo? 
X 

 

 

Quadro 13 - Análise dos resultados do aluno E.S.P da turma experimental. 

SUJEITO IDADE SEXO 
NIVEL DE 

ESCOLARIDADE 

TEMPO DE 
ESTUDO NA 

APAE 

S5- E.S.P 16 F 2º -FUNDAMENTAL 10 ANOS 

Objetivos Sim Não 

Mostrou melhora na atenção durante 
as aulas? 

X 
 

Mostrou engajamento em resolver os 
problemas apresentados? 

X 
 

Mostrou-se curioso sobre o tema 
apresentado? 

X 
 

Mostrou motivação pelas premiações 
dadas ao término de cada etapa? 

X 
 

Mostrou-se focado nas atividades? X  

Demostrou sentimento de conquista ao 
final do jogo? 

X 
 

Teve dificuldade em fazer as atividades 
propostas? 

X 
 

Teve melhora significativa no 
conhecimento específico de 

matemática apresentado no jogo? 
X 

 

 

Quadro 14 - Análise dos resultados do aluno A.C.F.T da turma experimental. 

SUJEITO IDADE SEXO 
NIVEL DE 

ESCOLARIDADE 

TEMPO DE 
ESTUDO NA 

APAE 

S6- A.C.F.T 15 F 2º -FUNDAMENTAL 8 ANOS 
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Objetivos Sim Não 

Mostrou melhora na atenção durante 
as aulas? 

X  

Mostrou engajamento em resolver os 
problemas apresentados? 

X  

Mostrou-se curioso sobre o tema 
apresentado? 

X  

Mostrou motivação pelas premiações 
dadas ao término de cada etapa? 

X  

Mostrou-se focado nas atividades? X  

Demostrou sentimento de conquista ao 
final do jogo? 

X  

Teve dificuldade em fazer as atividades 
propostas? 

 X 

Teve melhora significativa no 
conhecimento específico de 

matemática apresentado no jogo? 
X  

 

Conclui-se que as atividades propostas alcançaram os objetivos em relação a 

gamificação educacional, , elencados no capítulo 2.3, pois:  

a) atraiu a atenção dos alunos com a arquitetura do jogo; 

b) combateu a falta de interesse e a dispersão dos alunos em sala 

de aula; 

c) promoveu um processo de aprendizagem mais rápido e 

agradável; 

d) tornou a sala de aula um local interativo, divertido e atual. 

 

Chegando assim aos seguintes resultados: 

a) facilitou a transmissão de conhecimento; 

b) aumentou a taxa de retenção do conhecimento, melhorando 

assim o ensino. 

 

4.5. QUINTA FASE – QUESTIONÁRIO FINAL AOS PROFESSORES 

 

Na quinta fase da pesquisa foi entregue a 3 professores que participaram da 

aplicação do jogo, um questionário (Apêndice 6), para que eles fizessem uma 

análise do jogo e seus resultados, .  
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As 3 professoras participaram da aplicação do jogo, apenas uma delas não 

participou em todos os dias.  

Apenas uma conhecia esse tipo de trabalho feito com o PowerPoint, porém 

não costuma fazer uso desses recursos em suas aulas.  

Somente uma delas utiliza recursos como a inserção de sons e vídeos e 

hiperlinks em seus slides nas apresentações do PowerPoint, embora as três tenham 

afirmado conhecer todos os recursos informados na questão 5 (inserção de sons e 

vídeos, animação de entrada dos objetos, animação de ênfase dos objetos, 

animação de saída dos objetos, animação de trajetória dos objetos, inserção de 

hiperlink nos objetos, transição de slides).  

Todas as professoras afirmaram terem gostado muito do jogo Viajando Pelos 

Planetas Da Matemática e descreveram o que gostaram: 

“O que mais gostei no jogo foi a apresentação das atividades de matemática e 

também os vídeos que deixaram os alunos muito entusiasmados e animados para 

chegar à premiação.” – Professora 1 

• “A apresentação do jogo foi perfeita, a colocação dos conteúdos e 

apresentação das premiações em cada fase.” – Professora 2 

• “Ao participar da apresentação do jogo em sala de aula e não na 

informática, achei muito interessante e fiquei admirada com a atenção dos alunos e 

sua dedicação.” – Professora 3 

As três afirmaram que o jogo atingiu totalmente os objetivos pedagógicos 

propostos. 

Ao serem questionadas sobre o que tinha faltado no jogo, foram as respostas 

descritas: 

“Nada, pois estava de acordo com o que foi solicitado pela professora regente 

Adriana, contemplando os conteúdos vistos em sala de aula, fazendo uma conexão 

com a informática.” – professora 1. 

“Nada, já que o jogo foi feito para essa sala em específico, contemplando o 

conteúdo que estava sendo trabalhado em sala de aula.” – professora 3 
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Questionadas se aplicariam novamente um jogo personalizado em suas aulas 

as 3 afirmaram que sim. 

Na fase de perguntas sobre os alunos e suas reações, as 3 afirmaram que os 

alunos ficavam muito animados depois da aplicação do jogo, sendo as atividades 

matemáticas e as recompensas as maiores fomentadoras da animação e 

comentários dos alunos, lembrada por todas as professoras na questão 12. Uma 

professora marcou também as animações como fonte de comentários dos alunos.  

A questão 13, que questionava sobre a apreensão dos conhecimentos pelos 

alunos, foi avaliada como muito boa por 2 professoras e boa por 1. 

As informações aqui coletadas demostram que essas professoras mostraram 

grande interesse pelo jogo apresentado, e que também reconhecem que houve um 

ganho de conhecimento pelos seus alunos. Essa informação é valiosa, pois confirma 

os resultados das sondagens feitas durante a pesquisa que mostraram esse ganho.  
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para iniciar esta parte do trabalho, retoma-se a questão geradora da 

pesquisa: “É possível utilizar a gamificação educacional como ferramenta do 

processo de aprendizagem da matemática com adolescentes com deficiência 

intelectual? Esta utilização devolveria resultados satisfatórios na questão da 

facilitação de assimilação do conteúdo programático de matemática?”. 

A pesquisa propôs-se a investigar a facilitação do processo de aprendizagem 

da matemática básica a adolescentes com deficiência intelectual, através da 

gamificação, num contexto de Educação Especial, sendo esse o objetivo geral. 

Um dos objetivos gerais é o levantamento bibliográfico sobre a temática 

abordada: deficiência intelectual, gamificação, TICs e o conteúdo matemático. As 

pesquisas em torno desse tema, especificamente a trabalhos realizados com TICs, 

matemática e pessoas com deficiência intelectual são escassos, diferente da 

quantidade de pesquisas que focam apenas um dos três assuntos, fazendo do 

trabalho aqui apresentado, uma árdua investigação a artigos e publicações, além de 

ter também um caráter criativo para elaborar um jogo voltado a esse público, 

remetendo às suas necessidades aliadas aos recursos de gamificação.  

A gamificação, embora seja um recurso novo, foi agraciado com diversas 

publicações encontradas na internet principalmente voltada para a área de 

treinamentos corporativos, porém com poucos artigos científicos nesse tema.  

A gamificação educacional foi a proposta oferecida em um contexto no qual 

alunos adolescentes, com defasagem na parte cognitiva, eram colocados em aulas 

tradicionais, as quais pouco acrescentavam devido a falta de concentração mostrada 

pelos alunos. A motivação era revelada nas aulas de informática, nas quais os 

alunos mostravam interesse pelo conteúdo apresentado, e também pelo uso das 

TICs, que permitem a eles demonstrar a interação que tem com o mundo.  

O desenvolvimento de um jogo feito para a turma experimental veio de 

encontro aos anseios da pesquisadora que viu nesse cenário uma oportunidade de 
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investigação e de obter resultados favoráveis ao processo de ensino aprendizagem 

desses indivíduos. 

Depois da fase inicial de estágio em sala de aula, a pesquisa junto aos 

professores e pais, através de questionários (apêndices 2 e 3) foi feita de forma a 

investigar o uso das TICs pelos alunos no contexto escolar e domiciliar.  

Nesta fase foi feita também uma sondagem inicial dos conhecimentos 

matemáticos junto aos alunos da turma experimental e de controle. A quantidade de 

acertos não obteve um resultado ruim, nem na turma experimental que teve 85% de 

acertos frente aos exercícios propostos, nem na turma de controle que teve 63% de 

acertos. Ambas as turmas necessitaram de apoio das professoras e de uso de 

recursos físicos para que conseguissem terminar a atividade.  

A elaboração do jogo foi feita através de pesquisa bibliográfica a cerca do 

tema matemática básica e de como é o processo de aquisição do conhecimento das 

pessoas com deficiência intelectual. 

Os gostos dos alunos por temas como o sistema solar, vídeos de músicas 

sertanejas e filmes de animação foram levados em conta para a elaboração do jogo. 

Que também levou em consideração à pesquisa referente aos recursos de 

gamificação. 

A aplicação do jogo junto aos alunos foi feita em seis aulas e levou em 

consideração o ritmo mais lento que os alunos desse grupo têm em relação à 

resolução de problemas. Durante às aulas a pesquisadora fez análise do 

comportamento dos alunos frente ao jogo. Ficou evidente o entusiasmo, a 

curiosidade e o engajamento para conseguir passar as fases e chegar à tão 

esperada premiação: os vídeos escolhidos por terem conteúdos matemáticos 

explícitos ou implícitos. A afirmação de Yokoyama (2012) corrobora esse cenário: 

Aquelas crianças geralmente, ao conviver e interagir com outras 
pessoas ou consigo mesmas, alcançaram o conceito de número, 
com relação à quantidade, de uma forma mais rápida, com jogos, 
brincadeiras, atividades do dia-a-dia que envolva contagem na 
escola com outros colegas (YOKOYAMA, 2012). 

Quanto ao uso da gamificação com esse grupo, o estudo mostrou uma 

melhora significativa na concentração e no engajamento em fazer as atividades 
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propostas, sem levantar da cadeira, focando os olhos no computador e terminando 

todo o processo sem demostrar cansaço ou tédio. Como afirma os estudos do 

SEBRAE:  

Jogos geram efeito multiplicador: realizar uma tarefa (conhecimento 
tácito) motiva os estudantes a estudar mais (conhecimento explícito) 
para desempenhá-la ainda melhor, o que é exemplificado no mundo 
dos esportes e da música (SEBRAE). 

Além da motivação, esse método alternativo oportunizou a interação e a 

interdisciplinaridade. A utilização dessa metodologia pode desafiar o aluno a pensar 

no que estava sendo feito e articular significados, despertando o que está mais 

próximo de sua compreensão, facilitando assim o aprendizado. 

Após essa fase, foi aplicada a segunda sondagem junto aos alunos das 

turmas experimental e de controle, para verificar a aprendizagem na consolidação 

dos conceitos aplicados, como parte do último objetivo geral da pesquisa. Os 25 

exercícios dessa fase tiveram um grau de dificuldade elevado de forma proposital, 

de forma a demostrar não só a retenção do conhecimento, como também a reação 

frente a novas atividades mais complexas. 

Essa sondagem foi muito positiva, pois mostrou de forma quantitativa a 

melhora na retenção do conhecimento pelos alunos da turma experimental. Os 

alunos da turma de controle, que não participaram da aplicação do jogo, não 

apresentaram melhora em seus conhecimentos, além de fazerem uso de recursos 

físicos para conseguirem executar as atividades e de necessitar de maior apoio junto 

às professoras. O gráfico 1 demostra uma comparação dos resultados nas duas 

sondagens (inicial e final): 
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Gráfico  1 - Gráfico comparativo dos resultados das sondagens iniciais e finais, com as 
turmas experimental e de controle. 

 

Na última fase da pesquisa, foi aplicado um questionário para as professoras 

que acompanharam a aplicação do jogo. Nessa fase ficou evidente que as 

professoras ficaram impressionadas tanto com o jogo, quanto com o resultado real 

do mesmo junto aos alunos. Essas reações, vindas de pessoas que convivem 

diariamente com esses alunos e percebem que houveram ganhos, é fundamental 

pois fomenta a afirmativa de que esse tipo de aula, com recursos de gamificação, 

resulta em melhora em muitos aspectos, tanto comportamentais, quanto 

pedagógicos. Espera-se que com os resultados da pesquisa o item motivação junto 

aos docentes tenha sido alcançado. A capacitação dos professores não fez parte da 

presente pesquisa, mas fica evidente que esse tipo de treinamento poderia auxiliar 

esses docentes a enxergar infinitas possibilidades dentro das TICs inseridas em 

suas aulas. Enquanto esse treinamento não acontece, fica a sugestão da 

pesquisadora, que a instituição utilize os serviços da professora de informática para 

a criação desses jogos, e não só a prática de pesquisas na internet e aplicação de 

jogos prontos. 

Com esses resultados fica evidente que os recursos de gamificação atingiram 

seus objetivos educacionais, tais como descrito no capítulo 2.3. do presente 

trabalho, que são: levar os alunos ao engajamento esperado, promover 

comportamentos desejados como concentração, foco nas atividades, motivação e 

sentimento de conquista. Esse último fez toda a diferença, pois em um ambiente 

onde os alunos estão tão acostumados com os fracassos e dificuldades, colocar um 
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sorriso em seus lábios, com o sentimento de ter conseguido finalizar com sucesso e 

ainda ganhar um prêmio por isso, foi a cereja do bolo! Os alunos tiveram uma 

participação dinâmica através da interação com os métodos e os meios, podendo 

organizar suas próprias experiências de forma lúdica. Fez toda a diferença o novo 

olhar para o conhecimento aliado ao entretenimento que nos remete ao homem 

segundo Aristóteles.  

Observou-se também que o uso desta tecnologia tornou-se não apenas 

ferramenta, mas um recurso de acessibilidade e inclusão. 

O tema exposto aqui neste trabalho é amplo e inesgotável, visto que as 

pesquisas nesse campo específico são escassas e de significantes resultados para 

o público alvo, que serão beneficiados com novas técnicas, novos conceitos que os 

levarão a um ganho cognitivo e uma melhor qualidade de vida. 

O salto no conhecimento dado por esses alunos, para nós, ditos normais, 

pode parecer insignificante, mas para adolescentes que não têm perspectivas de 

grandes crescimentos, e que lutam todos os dias para terem reconhecimento de 

seus pequenos feitos, foi como viajar pelos planetas realmente! 
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 
Questionários 

 
Prezado pais ou responsáveis do(a) aluno(a) 

_________________________________________________________________
_______________________________________________________ da APAE 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), sou aluna do Mestrado 
Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia pelo Instituto LACTEC- 
Faculdade Cidade Verde para que eu possa dar continuidade à minha pesquisa a 
sua autorização é de fundamental importância. Para sua tranquilidade, informo 
que o presente instrumento foi autorizado pelo Comitê de Ética dessa Instituição 
de Ensino, assim pode respondê-lo sem receio. 

O objetivo da pesquisa é de investigar a eficiência do uso “TIC (Tecnologia 
da Informação e Comunicação), como material de apoio no processo de ensino-
aprendizagem nos 2º ano do Ensino Fundamental na Educação Especial, nos 
estudos extra classe/ na sala de aula, de modo a facilitar a aquisição do 
conhecimento, portanto peço-lhes a confirmação de sua autorização para realizar 
a pesquisa e poder registrar alguns momentos de estudo através de foto de 
seu/sua filha a qual só será divulgada no trabalho.  

Autorizo a pesquisa e a apresentação de fotos no trabalho na banca de 
conclusão de curso de mestrado. 
 

_________________________________________________________ 
 

Desde já agradeço. 
 

 
__________________________________________________________ 

Valnira Aparecida Alves de Oliveira 
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APÊNDICE 2 - O QUESTIONÁRIO PROFESSORES 

 

Prezado Sr/Sra professor(a) da APAE ( Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais), sou aluna do Mestrado Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia pelo 

Instituto Lactec- Faculdade Cidade Verde para que eu possa dar continuidade à minha 

pesquisa a sua participação é de fundamental importância. Para sua tranquilidade, informo 

que o presente instrumento foi autorizado pelo Comitê de Ética dessa Instituição de Ensino, 

assim pode respondê-lo sem receio. 

O objetivo da pesquisa é de investigar a eficiência do uso “ TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação), como material de apoio no processo de ensino-aprendizagem 

nos 6/7/8 ano do Ensino Fundamental na Educação Especial, nos estudos extra classe / na 

sala de aula, de modo a facilitar a aquisição do conhecimento, ressalvo que não existe boas 

ou más respostas, apenas a sua opinião é importante. As respostas são confidenciais e em 

nada o/a identificam.  

Desde já agradeço sua participação. 

Obrigada 

Valnira Aparecida Alves de Oliveira 

 
Parte I – DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

1- IDADE 

o < 30 ANOS 

o 30 - 34 ANOS 

o 35 – 39 ANOS 

o 40 – 44 ANOS 

o > 45 ANOS 
2- SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

o Docente de informática de turma 

o Docente de Educação Especial 

o Docente de apoio educativo 

o Outra: _____________ 
3- HABILITAÇÕES ACADÊMICAS 

o Bacharelado 

o Licenciatura 

o Mestrado 

o Doutorado 
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o Especialização 
4- TEMPO DE SERVIÇO DOCENTE 

o Até 5 anos 

o 6 a 10 anos 

o 11 a 15 anos 

o 16 a 20 anos 

o > 20 anos 
5- TEMPOS DE SERVIÇO DOCENTE EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

o Nenhum 

o Até 5 anos 

o 6 a 10 anos 

o 11 a 15 anos 

o 16 a 20 anos 

o >20 anos 
6- FORMAÇÃO NA ÁREA DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

(TIC) 

o Não tenho 

o Ações de formação (cursos de formação continuada) 

o Pós-graduação 

o Mestrado 

o Doutorado 
7- FORMAÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA DAS TICs PARA NECESSIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIAIS 

o Não tenho 

o Ações de formação ( cursos de formação continuada) 

o Pós- graduação 

o Mestrado 

o Doutorado 
8- A SUA ESCOLA ENCONTRA-SE BEM EQUIPADA AO NÍVEL DAS TICs? 

o Sim 

o Não 

o Não sei 
9- UTILIZA AS TICs NA SUA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS COM 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS? 

o Diariamente 

o Frequentemente 

o Raramente  

o Nunca 



116 
 

10- SE RESPONDEU NUNCA NA QUESTÃO 5, O QUE O IMPEDE A SUA 

UTILIZAÇÃO? 

o Falta de meios técnicos ( computador, ligação à internet, ...) 

o Falta de formação específica na área das TICs para as Necessidades 

Educativas Especiais 

o Falta de recursos tecnológicos apropriados 
11- SE A SUA ESCOLA PROPORCIONASSE FORMAÇÃO NA ÁREA DAS TICs PARA 

AS NEE, QUAL O SEU INTERESSE PARA REALIZAR? 

o Nenhum 

o Algum 

o Bastante  
12- COMO CONSIDERA AS SUA COMPETÊNCIAS TÉCNICO-PEDAGÓGICAS AO 

NÍVEL DAS TICs? 

o Excelentes 

o Boas 

o Razoáveis 

o Fracas 

o Muito fracas 
PARTE II – QUESTÕES / OPINIÕES 

As afirmações que se seguem estão relacionadas com a utilização das TICs na 

aprendizagem de alunos com Necessidades Educativas Especiais e a formação em TICs. 

Utilizando a escala que se segue, assinale a opção que lhe parece mais próxima do seu 

nível de concordância. 

1- O uso das TICs com alunos com NEE é uma perda de tempo 

o  discordo totalmente;  

o  discordo;  

o  não concordo plenamente;  

o  concordo;  

o concordo totalmente. 
2- Os alunos com NEE têm dificuldades no manuseamento das tecnologias de apoio. 

o discordo totalmente;  

o discordo;  

o não concordo plenamente;  

o concordo;  

o concordo totalmente. 
3- Os alunos com NEE conseguem sempre utilizar autonomamente as tecnologias de 

apoio 

o Discordo totalmente 
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o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Concordo totalmente 
4- A utilização das TICs pode constituir um auxiliar importante no processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos com NEE 

o Discordo totalmente 

o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Concordo totalmente 
5- O computador representa um instrumento potenciador de sucesso de alunos NEE. 

o Discordo totalmente 

o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Concordo totalmente 
6- As TICs possibilitam o desenvolvimento de novas estratégias cognitivas e 

sentimentos de autoconfiança nos alunos com NEE. 

o Discordo totalmente 

o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Concordo totalmente 
7- A utilização das TICs por parte da escola, família e alunos promove a aprendizagem 

em cooperação e interação entre os vários intervenientes, favorecendo a socialização dos 

alunos com NEE. 

o Discordo totalmente 

o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Concordo totalmente 
8- As TICs desmotivam os alunos com NEE para aprender. 

o Discordo totalmente 

o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo totalmente 
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9- O uso das TICs pode proporcionar oportunidades de sucesso quando a criança é 

incapaz de obter experiências de qualidade pelos métodos tradicionais. 

o discordo totalmente 

o discordo 

o não concordo totalmente 

o concordo 

o concordo totalmente 
10 – o uso de TICs dificulta a capacidade de atenção/concentração dos alunos com NEE 

o discordo totalmente 

o discordo 

o não concordo totalmente 

o concordo 

o concordo totalmente  
11- As TICs permitem que o processo de ensino/aprendizagem se centre no aluno com 

NEE, favorecendo a sua autonomia e desenvolvendo a sua autoestima. 

o Discordo totalmente 

o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Concordo totalmente 
12- A utilização das TICs pode melhorar a qualidade de vida dos alunos com NEE, 

minimizando as suas dificuldades/incapacidades. 

o Discordo totalmente 

o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Concordo totalmente 
13- As TICs facilitam a participação e contribuem para a plena inclusão dos alunos com 

NEE. 

o Discordo totalmente 

o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Concordo totalmente 
13- Os Sofware educativo é um meio facilitador no processo ensino/aprendizagem. 

o Discordo totalmente 

o Discordo 
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o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Concordo totalmente 
14- As Tecnologias de Apoio constituem uma ferramenta eficaz na inclusão de crianças 

com NEE. 

o Discordo totalmente 

o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Concordo totalmente 
15- Os professores têm a percepção que as TICs são mais-valia para o processo de 

ensino/aprendizagem de alunos com NEE. 

o Discordo totalmente 

o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o  Concordo 

o Concordo plenamente 
16- Os professores não se sentem motivados para aplicar as TICs no âmbito dos 

programas dos alunos com NEE, por sentirem falta de confiança na utilização e 

conhecimento das mesmas. 

o Discordo totalmente 

o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Concordo plenamente 
17- A oferta formativa na área das TICs nas NEE é reduzida/ dispendiosa. 

o Discordo totalmente 

o Discordo 

o Não concordo totalmente 

o Concordo 

o Concordo plenamente 
 

PARTE III – SOBRE O USO DO POWERPOINT 
1) Quais recursos tecnológicos você costuma utilizar como apoio em suas aulas? 

o Aulas com projetor multimídia 

o Músicas 

o Vídeos direcionados e escolhidos por você 

o Vídeos liberados e escolhidos pelos alunos 

o Games 
2) Que tipo de recursos do software PowerPoint você conhece? 
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o Não conheço 

o Recursos básicos 

o Recursos intermediários 

o Recursos avançados 
3) Você costuma preparar suas aulas utilizando os recursos do software PowerPoint? 

o Sim 

o Não 
4) Se sua resposta foi sim, como você normalmente utiliza-o? 

o Como apresentação de conteúdo estático, tal qual um slide 

o Como apresentação usando recursos de animação do software  

o Utilizando recursos multimídia como sons e áudio 

o Criando atividades interativas para os alunos navegarem pela apresentação 

o Criando jogos educativos para os alunos executarem.  
5) Se sua resposta foi não, porque você não utiliza? 

o Falta de conhecimento 

o Falta de recursos tecnológicos na escola 

o Falta de tempo 

o Não acho interessante  
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APÊNDICE 3 - O QUESTIONÁRIODOS PAIS 

 

1- Qual o seu grau de parentesco com a criança? 
o Pai 
o Mãe 
o Madrasta 
o Padrasto 
o Tio/tia 

o Outros 
2- O Sr/Sra acompanha pessoalmente os estudos do aluno? 

o Sim 
o Não 
o Sempre 
o As vezes 

o Nunca 
3- Outra pessoa da família ou amigo acompanha os estudos do aluno? 

o Frequentemente 
o Com alguma regularidade  
o Pouco 

o Quase nunca  
4- O grau de escolaridade de quem acompanha o aluno, ou que responde pelo mesmo 
perante a escola, é 

o Sem estudo  
o  1º grau  
o  2º grau  
o Curso superior  

o Especialização 
5- Você já fez uso das TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) para o ensino 
de alguma disciplina? 

o Sim 
o Não 
o As vezes 

o Nunca 
6- Você é conhecedor de alguma TICs que facilita o ensino da criança com NEE 
(Necessidade Educativa Especial) 

o Sim 
o Não 
o Alguns 
o Nenhum 
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APÊNDICE 4 - ATIVIDADE SONGAGEM INÍCIO 
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APÊNDICE 5 - ATIVIDADE SONGAGEM FINAL  
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APÊNDICE 6 – QUESTIONÁRIO FINAL PARA OS PROFESSORES 

 

 
Questionário para os docentes após a aplicação do jogo Viajando pelos 

planetas da matemática 
 

1) Você participou das aulas nas quais foram aplicadas o jogo Viajando pelos 

planetas da matemática para os alunos da APAE? 

a. Não 

b. Sim, em todas 

c. Sim, na maioria 

d. Sim, mas somente em algumas 

2) Você conhecia esse tipo de trabalho personalizado preparado utilizando os 

recursos do software PowerPoint para criar um jogo? 

a. Não  

b. Sim 

3) Se você conhece, costuma preparar suas aulas utilizando os recursos do 

software PowerPoint da forma como foi utilizado? 

a. Sim 

b. Não 

4) Quais dos recursos utilizados você normalmente utiliza na criação de suas 

apresentações? Você pode marcar mais de uma opção. 

a. Inserção de sons e vídeos 

b. Animação de entrada dos objetos 

c. Animação de ênfase dos objetos 

d. Animação de saída dos objetos 

e. Animação de trajetória dos objetos 

f. Inserção de hiperlink nos objetos 

g. Transição de slides 

5) Dos recursos citados quais você não conhece? Você pode marcar mais de 

uma opção. 

a. Inserção de sons e vídeos 

b. Animação de entrada dos objetos 

c. Animação de ênfase dos objetos 

d. Animação de saída dos objetos 

e. Animação de trajetória dos objetos 

f. Inserção de hiperlink nos objetos 

g. Transição de slides 

6) Você gostou do jogo Viajando pelos planetas da matemática? 

a. Não  

b. Sim, muito 

c. Sim, de forma moderada 

d. Sim, um pouco 
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7) Se sua resposta foi não, descreva o que você não gostou 

_____________________________________________________________________________ 

8) Se você gostou, descreva o que você gostou 

_____________________________________________________________________________ 

9) E termos pedagógicos o jogo atingiu seus objetivos? 

a. Não  

b. Sim, totalmente 

c. Sim, moderadamente 

d. Sim, parcialmente 

10) O que você achou que faltou no jogo? 

_____________________________________________________________________________ 

11) Você aplicaria novamente uma aula com jogo personalizado? 

a. Sim 

b. Não 

12) Como você avalia a reação dos alunos depois da aplicação do jogo Viajando 

pelos planetas da matemática? 

a. Muito animados 

b. Animados moderadamente 

c. Pouco animados 

d. Nada animados 

13) O que eles mais comentaram em relação ao jogo? 

a. As atividades matemáticas 

b. As recompensas – filmes 

c. as animações  

14) Como você avalia a apreensão dos conhecimentos apresentados no jogo 

pelos alunos? 

a. Muito bom’ 

b. Bom 

c. Não apresentaram apreensão do conhecimento  
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APÊNDICE 7 – MANUAL DO JOGO 

 

 
A seguir serão listadas todas as telas da apresentação: 

 

Figura 41 – Tela de abertura. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de abertura (figura 48). Foram aplicados efeitos de animação e a música 

Aperta o Play da dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex, faz fundo. O botão de play 

(seta) leva até a tela posterior. 

 

Figura 42 – Tela de contagem regressiva. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de “iniciação à viagem” (figura 49). É feita a contagem regressiva com 

uma música de fundo. Foram aplicados efeitos de. A transição para a tela posterior é 

feita de forma automática ao final da contagem. 
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Figura 43 – Tela de Menu. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de menu de atividades (figura 50). Tela estática que mostra os nove 

planetas (foi colocado Plutão para aumentar o número de atividades). Cada planeta 

leva a uma atividade. Para um melhor controle, foi ativado apenas o link de um dos 

planetas, seguindo a ordem numérica já executada. Neste caso o único link ativado 

é o do planeta Mercúrio, que leva a próxima tela gerando um som “espacial”. 

 

Figura 44 - Tela 1 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira tela da atividade 1 (firura51) que consiste em clicar na resposta 

correspondente, no rodapé da tela, a pergunta exibida na parte superior da tela. 

Neste caso o link está no planeta Mercúrio, que ao ser clicado emite o som de 

aplausos e leva à próxima tela. 
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Figura 45 - Tela 2 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 

Segunda tela da atividade 1 (figura52): A tela é alterada com o 

posicionamento correto do planeta Mercúrio no mapa do sistema solar e nas opções 

de rodapé aparece o número 1. A atividade consiste em clicar na resposta 

correspondente, no rodapé da tela, a pergunta exibida na parte superior da tela. 

Neste caso o link está no planeta Vênus, que ao ser clicado emite o som de 

aplausos e leva à próxima tela.  

 

Figura 46 - Tela 3 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 

Terceira tela da atividade 1 (figura 53): A tela é alterada com o 

posicionamento correto do planeta Vênus no mapa do sistema solar e nas opções 

de rodapé aparece o número 2. A atividade consiste em clicar na resposta 

correspondente, no rodapé da tela, a pergunta exibida na parte superior da tela. 

Neste caso o link está no planeta Marte, que ao ser clicado emite o som de aplausos 

e leva à próxima tela. 
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Figura 47 - Tela 4 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 

Quarta tela da atividade 1 (figura 54): A tela é alterada com o posicionamento 

correto do planeta Terra no mapa do sistema solar e nas opções de rodapé aparece 

o número 3. A atividade consiste em clicar na resposta correspondente, no rodapé 

da tela, a pergunta exibida na parte superior da tela. Neste caso o link está no 

planeta Marte, que ao ser clicado emite o som de aplausos e leva à próxima tela. 

 

Figura 48 - Tela 5 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 

Quinta tela da atividade 1 (figura55): A tela é alterada com o posicionamento 

correto do planeta Marte no mapa do sistema solar e nas opções de rodapé aparece 

o número 4. A atividade consiste em clicar na resposta correspondente, no rodapé 

da tela, a pergunta exibida na parte superior da tela. Neste caso o link está no 

planeta Júpiter, que ao ser clicado emite o som de aplausos e leva à próxima tela. 
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Figura 49 - Tela 6 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 

Sexta tela da atividade 1 (figura 56): A tela é alterada com o 

posicionamento correto do planeta Júpiter no mapa do sistema solar e nas 

opções de rodapé aparece o número 5. A atividade consiste em clicar na 

resposta correspondente, no rodapé da tela, a pergunta exibida na parte superior 

da tela. Neste caso o link está no planeta Saturno, que ao ser clicado emite o 

som de aplausos e leva à próxima tela. 

 

Figura 50 - Tela 7 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 

Sétima tela da atividade 1 (figura57): A tela é alterada com o 

posicionamento correto do planeta Saturno no mapa do sistema solar e nas 

opções de rodapé aparece o número 6. A atividade consiste em clicar na 

resposta correspondente, no rodapé da tela, a pergunta exibida na parte superior 

da tela. Neste caso o link está no planeta Urano, que ao ser clicado emite o som 

de aplausos e leva à próxima tela. 
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Figura 51 - Tela 8 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 

Oitava tela da atividade 1 (figura58): A tela é alterada com o 

posicionamento correto do planeta Urano no mapa do sistema solar e nas opções 

de rodapé aparece o número 7. A atividade consiste em clicar na resposta 

correspondente, no rodapé da tela, a pergunta exibida na parte superior da tela. 

Neste caso o link está no planeta Netuno, que ao ser clicado emite o som de 

aplausos e leva à próxima tela. 

 

Figura 52 - Tela 9 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 

Nona tela da atividade 1 (figura59): A tela é alterada com o 

posicionamento correto do planeta Netuno no mapa do sistema solar e nas 

opções de rodapé aparece o número 8. A atividade consiste em clicar na 

resposta correspondente, no rodapé da tela, a pergunta exibida na parte superior 

da tela. Neste caso o link está no planeta Plutão, que ao ser clicado emite o som 

de aplausos e leva à próxima tela. 
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Figura 53 - Tela 10 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 

Décima tela da atividade 1 (figura 60): A tela é alterada com o 

posicionamento correto do planeta Plutão no mapa do sistema solar e nas 

opções de rodapé aparece o número 9. A transição para a tela seguinte é feita de 

forma automática. 

 

Figura 54 - Tela 11 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 

Décima primeira tela da atividade 1 (figura 61): Aparece na tela 

“SEQUENCIA NUMÉRICA” e é feita uma animação que faz com que os números 

saltem até o centro da tela em ordem crescente. A transição para a tela seguinte 

é feita de forma automática. 

 

Figura 55 - Tela 12 da atividade 1. Fonte: arquivo pessoal. 
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Décima segunda tela da atividade 1 (figura 62): Aparece na tela 

“Parabéns”! Boa Viagem! A transição para a tela seguinte é feita através de um 

link na seta. 

 

Figura 56 - tela de menu das atividades. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de menu de atividades (figura 63). Neste caso o único link ativado é o do 

planeta Vênus que leva a próxima tela gerando um som “espacial”. 

 

Figura 57 - Tela 1 da atividade 2. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira tela da atividade 2 (figura 64): A atividade consiste em aprender a 

contar. Aparece na tela objetos a serem contados para serem levados na viagem. 

Cada objeto possui um link que leva a uma tela específica. Nessa atividade foi 

elaborada de forma não linear, proporcionando ao aluno escolher onde quer 

clicar. Caso o aluno clique na figura do smartfone ele será lavado à tela (figura 

68). No caso de clicar no refrigerante ele será lavado à tela (figura 69) No caso 

de clicar na mochila ele será lavado à tela (figura 67). Clicando no sanduíche ele 

será lavado à tela (figura 66) e clicando no livro ele será levado à tela (figura 65) 

A transição para a tela de menu (figura 70) é feita através de um link na seta 
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Figura 58 - Tela 2 da atividade 2. Fonte: arquivo pessoal. 

Nessa tela (figura 65) foi aplicada uma animação para que os livros e os 

números apareçam de forma gradativa. É preciso clicar na tela para voltar à tela 

1 da atividade (figura 64).  

 

Figura 59 - Tela 3 da atividade 2. Fonte: arquivo pessoal. 

Nessa tela (figura 66) foi aplicada uma animação para que os sanduíches 

e os números apareçam de forma gradativa. É preciso clicar na tela para voltar à 

tela 1 da atividade (figura 64) 

 

 

Figura 60 - Tela 3 da atividade 2. Fonte: arquivo pessoal. 
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Nessa tela (figura 67) foi aplicada uma animação para que as mochilas e 

os números apareçam de forma gradativa. É preciso clicar na tela para voltar à 

tela 1 da atividade (figura 64). 

 

Figura 61 - Tela 4 da atividade 2. Fonte: arquivo pessoal. 

Nessa tela (figura 68) foi aplicada uma animação para que o smartfone e 

os números apareçam de forma gradativa. É preciso clicar na tela para voltar à 

tela 1 da atividade (figura 64) 

 

Figura 62 - Tela 5 da atividade 2. Fonte: arquivo pessoal. 

Nessa tela (figura 69) foi aplicada uma animação para que os refrigerantes 

e os números apareçam de forma gradativa. É preciso clicar na tela para voltar à 

tela 1 da atividade (figura 64)  
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Figura 63 - Tela de Menu. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de menu de atividades (figura70). Neste caso o único link ativado é o do 

planeta Terra que leva a próxima tela (figura 71) gerando um som “espacial”. 

 

Figura 64 - Tela 1 da atividade 3. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira tela da atividade 3 (figura 71): A atividade consiste em aprender a 

contar. Aparecem na tela duas mãos nas quais se devem contar os dedos 

expostos e escolher a opção numérica correspondente. Ao clicar na opção 

incorreta um som de “tóim” é emitido. No caso de clicar na opção correta, um 

som de aplausos é emitido e é feita a transição para a tela seguinte à tela (figura 

72).  
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Figura 65 - Tela 2 da atividade 3. Fonte: arquivo pessoal. 

Segunda tela da atividade 3: Tela de parabenização por ter conseguido.  

 

Figura 66 - Tela 3 da atividade 3. Fonte: arquivo pessoal. 

Terceira tela da atividade 3 (figura 73): A atividade consiste em aprender a 

contar. Aparecem na tela 2 mãos nas quais se devem contar os dedos expostos 

e escolher a opção numérica correspondente. Ao clicar na opção incorreta um 

som de “tóim” é emitido. No caso de clicar na opção correta, um som de aplausos 

é emitido e é feita a transição para a tela seguinte à tela.  

 

Figura 67 - Tela 4 da atividade 3. Fonte: arquivo pessoal. 
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Quarta tela da atividade 3 (figura 74): Tela de parabenização por ter 

conseguido. A seta possui um link que leva à tela de menu (figura 75). 

 

Figura 68 - Tela de menu das atividades. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de menu de atividades (figura 75). Neste caso o único link ativado é o do 

planeta Marte que leva a próxima tela (figura 39) gerando um som “espacial”. 

 

Figura 69 - Tela 1 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira Tela da atividade 4 (figura 76). A atividade consiste em clicar nos 

números na sequência crescente de 1 a 5. Ao clicar em números errados nada 

acontece. No caso de clicar no número 1, é feita a transição para a próxima tela. 

 

Figura 70 - Tela 2 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 
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Segunda Tela da atividade 4 (figura 77). A atividade consiste em clicar nos 

números na sequência crescente de 1 a 5. O número 1 aparece no visor. Ao clicar 

em números errados nada acontece. No caso de clicar no número 2, é feita a 

transição para a próxima tela. 

 

Figura 71 - Tela 3 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 

Terceira Tela da atividade 4 (figura 78). A atividade consiste em clicar nos 

números na sequência crescente de 1 a 5. O número 2 aparece no visor. Ao clicar 

em números errados nada acontece. No caso de clicar no número 3, é feita a 

transição para a próxima tela. 

 

Figura 72 - Tela 4 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 

Quarta Tela da atividade 4. A atividade consiste em clicar nos números na 

sequência crescente de 1 a 5. O número 3 aparece no visor. Ao clicar em números 

errados nada acontece. No caso de clicar no número 4, é feita a transição para a 

próxima tela. 



144 
 

 

Figura 73 - Tela 5 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 

Quinta Tela da atividade 4 (figura 80). A atividade consiste em clicar nos 

números na sequência crescente de 1 a 5. O número 4 aparece no visor. Ao clicar 

em números errados nada acontece. No caso de clicar no número 5, é feita a 

transição para a próxima tela. 

 

Figura 74 - Tela 6 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 

Sexta Tela da atividade 4 (figura 81). A atividade consiste em clicar nos 

números na sequência crescente de 1 a 5. O número 5 aparece no visor. Aparece o 

texto de parabenização “Muito bem!!!”. É feita a transição para a próxima tela. 

 

Figura 75 - Tela 7 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 
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Sétima Tela da atividade 4 (figura 82). A atividade consiste em fazer a soma 

dos números que aparecem ao lado esquerdo da tela e clicar no botão que contém a 

quantidade que corresponde ao total. Ao clicar em números errados nada acontece. 

No caso de clicar na quantidade de 6 é feita a transição para a próxima tela. 

 

Figura 76 - Tela 8 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 

Oitava Tela da atividade 4 (figura83). A atividade consiste em fazer a soma 

dos números que aparecem ao lado esquerdo da tela e clicar no botão que contém a 

quantidade que corresponde ao total. Aparece o total da soma anterior, número 6, e 

também no visor. Ao clicar em números errados nada acontece. No caso de clicar na 

quantidade de 5 é feita a transição para a próxima tela. 

 

Figura 77 - Tela 9 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 

Nona Tela da atividade 4 (figura84). A atividade consiste em fazer a soma dos 

números que aparecem ao lado esquerdo da tela e clicar no botão que contém a 

quantidade que corresponde ao total. Aparece o total da soma anterior, número 5, e 

também no visor. Ao clicar em números errados nada acontece. No caso de clicar na 

quantidade de 8 é feita a transição para a próxima tela. 
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Figura 78 - Tela 10 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 

Décima Tela da atividade 4 (figura 85). A atividade consiste em fazer a soma 

dos números que aparecem ao lado esquerdo da tela e clicar no botão que contém a 

quantidade que corresponde ao total. Aparece o total da soma anterior, número 8, e 

também no visor. Aparece um texto de parabenização. Ao clicar em qualquer lugar é 

feita a transição para a próxima tela. 

 

Figura 79 - Tela 11 da atividade 4. Fonte: arquivo pessoal. 

Décima primeira Tela da atividade 4. Premiação pelas atividades 

desenvolvidas e acertadas. É exibido um filme da série Esquadrão Bizarro. Episódio 

Minha melhor metade. A transição para a próxima tela é feita ao clicar. Tempo do 

filme: 22 minutos. 
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Figura 80 - Tela de menu de atividades. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de menu de atividades (figura 87). Neste caso o único link ativado é o do 

planeta Júpiter que leva a próxima tela (figura 88) gerando um som “espacial”. 

 

Figura 81 - Tela 1 da atividade 5. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira Tela da atividade 5 (figura 88). A atividade consiste em contar a 

quantidade de letras da palavra “SOL” que aparece ao lado direito da tela e clicar no 

botão que contém a quantidade que corresponde ao total. Ao clicar em números 

errados é emitido o som “tóim”. No caso de clicar na quantidade de 3 é feita a 

transição para a próxima tela com o som de aplausos. 

 

Figura 82 - Tela 2 da atividade 5. Fonte: arquivo pessoal. 
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Segunda Tela da atividade 5 (figura 89). A atividade consiste em contar a 

quantidade de letras da palavra “NOITE” que aparece ao lado direito da tela e clicar 

no botão que contém a quantidade que corresponde ao total. Ao clicar em números 

errados é emitido o som “tóim”. No caso de clicar na quantidade de 5 é feita a 

transição para a próxima tela com o som de aplausos. 

 

Figura 83 - Tela 3 da atividade 5. Fonte: arquivo pessoal. 

Terceira Tela da atividade 5 (figura 90). A atividade consiste em contar a 

quantidade de letras da palavra “ESTRELA” que aparece ao lado direito da tela e 

clicar no botão que contém a quantidade que corresponde ao total. Ao clicar em 

números errados é emitido o som “tóim”. No caso de clicar na quantidade de 7 é 

feita a transição para a próxima tela com o som de aplausos. 

 

Figura 84 - Tela 4 da atividade 5. Fonte: arquivo pessoal. 

Quarta Tela da atividade 4 (figura 91). Premiação pelas atividades 

desenvolvidas e acertadas. É exibido um filme da série Turma da Mônica, episódio 

Abduzidos?. Tempo do filme: 07m15s 



149 
 

 

Figura 85 - Tela de menu de atividades. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de menu de atividades (figura 92). Neste caso o único link ativado é o do 

planeta Saturno que leva a próxima tela gerando um som “espacial”. 

 

Figura 86 - Tela 1 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira Tela da atividade 6 (figura 93). A atividade consiste em contar a 

quantidade de estrelas que aparecem ao lado direito da tela e clicar no botão que 

contém a quantidade que corresponde ao total. Ao clicar em números errados é 

emitido o som “tóim”. No caso de clicar na quantidade de 5 é feita a transição para a 

próxima tela com o som de aplausos. 

 

Figura 87 - Tela 2 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 
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Segunda Tela da atividade 6. (figura 94) A atividade consiste em contar a 

quantidade de estrelas que aparecem ao lado direito da tela e clicar no botão que 

contém a quantidade que corresponde ao total. É desenhada na tela uma linha 

iniciando o caminho para a nave chegar ao planeta Terra. Ao clicar em números 

errados é emitido o som “tóim”. No caso de clicar na quantidade de 7 é feita a 

transição para a próxima tela com o som de aplausos. 

 

Figura 88 - Tela 3 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Terceira Tela da atividade 6 (figura 95). A atividade consiste em contar a 

quantidade de estrelas que aparecem ao lado direito da tela e clicar no botão que 

contém a quantidade que corresponde ao total. É desenhada na tela mais uma parte 

da linha do caminho para a nave chegar ao planeta Terra. Ao clicar em números 

errados é emitido o som “tóim”. No caso de clicar na quantidade de 9 é feita a 

transição para a próxima tela com o som de aplausos. 

 

Figura 89 - Tela 4 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Quarta Tela da atividade 6 (figura 96). A atividade consiste em contar a 

quantidade de estrelas que aparecem ao lado direito da tela e clicar no botão que 

contém a quantidade que corresponde ao total. É desenhada na tela mais uma parte 
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da linha do caminho para a nave chegar ao planeta Terra. É feita a transição para a 

próxima tela com o som de aplausos. 

 

Figura 90 - Tela 5 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Quinta Tela da atividade 6 (figura 97). A atividade consiste em identificar o 

número 6 do lado esquerdo da tela e clicar na quantidade de estrelas 

correspondente. Ao clicar em números errados é emitido o som “tóim”. No caso de 

clicar na quantidade de 6 é feita é feita a transição para a próxima tela com o som de 

aplausos. 

 

Figura 91 - Tela 6 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Sexta Tela da atividade 6 (figura 98). A atividade consiste em identificar o 

número 6 do lado esquerdo da tela e clicar na quantidade de estrelas 

correspondente e agora clicar no nome do número. É desenhada na tela uma linha 

que liga o número 6 a sua quantidade. Ao clicar em palavras erradas é emitido o 

som “tóim”. No caso de clicar na palavra “SEIS” é feita é feita a transição para a 

próxima tela com o som de aplausos. 
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Figura 92 - Tela 7 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Sétima Tela da atividade 6 (figura 99). A atividade consiste em identificar o 

número 6 do lado esquerdo da tela e clicar na quantidade de estrelas 

correspondente e clicar no nome do número. É desenhada na tela uma linha que liga 

a quantidade 6 a seu nome. É feita é feita a transição para a próxima tela com o som 

de aplausos. 

 

Figura 93 - Tela 8 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Oitava Tela da atividade 6 (figura 100). A atividade consiste em identificar o 

número 8 do lado esquerdo da tela e clicar na quantidade de estrelas 

correspondente. Ao clicar em números errados é emitido o som “tóim”. No caso de 

clicar na quantidade de 8 É feita a transição para a próxima tela com o som de 

aplausos. 
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Figura 94 - Tela 9 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Nona Tela da atividade 6 (figura 101). A atividade consiste em identificar o 

número 8 do lado esquerdo da tela e clicar na quantidade de estrelas 

correspondente e agora clicar no nome do número. É desenhada na tela uma linha 

que liga o número 8 a sua quantidade. Ao clicar em palavras erradas é emitido o 

som “tóim”. No caso de clicar na palavra “OITO” é feita é feita a transição para a 

próxima tela com o som de aplausos. 

 

Figura 95 - Tela 10 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Décima Tela da atividade 6 (figura 102). A atividade consiste em identificar o 

número 8 do lado esquerdo da tela e clicar na quantidade de estrelas 

correspondente e clicar no nome do número. É desenhada na tela uma linha que liga 

a quantidade 8 a seu nome. É feita a transição para a próxima tela com o som de 

aplausos. 
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Figura 96 - Tela 11 da atividade 6. Fonte: arquivo pessoal. 

Décima primeira Tela da atividade 6 (figura 103). Premiação pelas atividades 

desenvolvidas e acertadas. É exibido um filme da A Era do Gelo, episódio 

Scratástrofe Cósmica. Tempo do filme: 05m25s. 

 

Figura 97 - Tela de menu de atividades. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de menu de atividades (figura 104). Tela estática que mostra os nove 

planetas (foi colocado o Plutão para aumentar o número de atividades). Cada 

planeta leva a uma atividade. Para um melhor controle, foi ativado apenas o link de 

um dos planetas, seguindo a ordem numérica já executada. Os planetas já visitados 

têm sua formatação (cor) diferenciada para um melhor andamento do processo junto 

aos alunos, que assim conseguem visualizar onde já foi visitado. Neste caso o único 

link ativado é o do planeta Urano que leva a próxima tela gerando um som 

“espacial”. 
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Figura 98 - Tela 1 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira Tela da atividade 7 (figura 105). A atividade consiste em Ligar os 

pontos em ordem crescente de 1 a 10. Ao clicar em números errados é emitido um 

som de “tóim”. Ao clicar no número 1 é feita a transição para a próxima tela com o 

som de aplausos. 

 

Figura 99 - Tela 2 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Segunda Tela da atividade 7 (figura 106). A atividade consiste em Ligar os 

pontos em ordem crescente de 1 a 10. É desenhada na tela uma linha que liga o 

número 1 ao 2. Ao clicar em números errados é emitido um som de “tóim”. Ao clicar 

no número 2 é feita a transição para a próxima tela com o som de aplausos. 
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Figura 100 - Tela 3 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Terceira Tela da atividade 7 (figura 107). A atividade consiste em Ligar os 

pontos em ordem crescente de 1 a 10. É desenhada na tela uma linha que liga o 

número 2 ao 3. Ao clicar em números errados é emitido um som de “tóim”. Ao clicar 

no número 3 é feita a transição para a próxima tela com o som de aplausos. 

 

Figura 101 - Tela 4 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Quarta Tela da atividade 7 (figura 108). A atividade consiste em Ligar os 

pontos em ordem crescente de 1 a 10. É desenhada na tela uma linha que liga o 

número 2 ao 3. Ao clicar em números errados é emitido um som de “tóim”. Ao clicar 

no número 4 é feita a transição para a próxima tela com o som de aplausos. 
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Figura 102 - Tela 5 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Quinta Tela da atividade 7 (figura 109). A atividade consiste em Ligar os 

pontos em ordem crescente de 1 a 10. É desenhada na tela uma linha que liga o 

número 3 ao 4. Ao clicar em números errados é emitido um som de “tóim”. Ao clicar 

no número 5 é feita a transição para a próxima tela com o som de aplausos. 

 

Figura 103 - Tela 6 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Sexta Tela da atividade 7 (figura 110). A atividade consiste em Ligar os 

pontos em ordem crescente de 1 a 10. É desenhada na tela uma linha que liga o 

número 4 ao 5. Ao clicar em números errados é emitido um som de “tóim”. Ao clicar 

no número 6 é feita a transição para a próxima tela com o som de aplausos. 
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Figura 104 - Tela 7 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Sétima Tela da atividade 7 (figura 111). A atividade consiste em Ligar os 

pontos em ordem crescente de 1 a 10. É desenhada na tela uma linha que liga o 

número 5 ao 6. Ao clicar em números errados é emitido um som de “tóim”. Ao clicar 

no número 7 é feita a transição para a próxima tela com o som de aplausos. 

 

Figura 105 - Tela 8 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Oitava Tela da atividade 7 (figura112). A atividade consiste em Ligar os 

pontos em ordem crescente de 1 a 10. É desenhada na tela uma linha que liga o 

número 6 ao 7. Ao clicar em números errados é emitido um som de “tóim”. Ao clicar 

no número 8 é feita a transição para a próxima tela com o som de aplausos. 
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Figura 106 - Tela 9 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Nona Tela da atividade 7 (figura 113). A atividade consiste em Ligar os pontos 

em ordem crescente de 1 a 10. É desenhada na tela uma linha que liga o número 7 

ao 8. Ao clicar em números errados é emitido um som de “tóim”. Ao clicar no número 

9 é feita a transição para a próxima tela com o som de aplausos. 

 

Figura 107 - Tela 10 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Décima Tela da atividade 7 (figura 114). A atividade consiste em Ligar os 

pontos em ordem crescente de 1 a 10. É desenhada na tela uma linha que liga o 

número 8 ao 9. Ao clicar em números errados é emitido um som de “tóim”. Ao clicar 

no número 10 é feita a transição para a próxima tela com o som de aplausos. 



160 
 

 

Figura 108 - Tela 11 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Décima primeira Tela da atividade 7 (figura115). A atividade consiste em Ligar 

os pontos em ordem crescente de 1 a 10. É desenhada na tela uma linha que liga o 

número 9 ao 10 e ao 1, fechando a estrela. É feita a transição para a próxima tela 

com o som de aplausos. 

 

Figura 109 - Tela 12 da atividade 7. Fonte: arquivo pessoal. 

Décima segunda Tela da atividade 7 (figura 116). Premiação pelas atividades 

desenvolvidas e acertadas. É exibido um clipe da dupla sertaneja Jorge e Mateus 

com a música “Ou some ou soma”. Tempo do filme: 3m12s. 

 

Figura 110 - Tela de menu de atividades. Fonte: arquivo pessoal. 
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Tela de menu de atividades (figura 117). Neste caso o único link ativado é o 

do planeta Netuno que leva a próxima tela gerando um som “espacial”. 

 

Figura 111 - Tela 1 da atividade 8. Fonte: arquivo pessoal. 

Primeira Tela da atividade 8 (figura 118). A atividade consiste em contar a 

quantidade de bolas do conjunto. Ao clicar na opção errada é emitido um som de 

gongo. Caso o clique seja no número 6, é feita a transição para a próxima tela com o 

som de aplausos. 

 

Figura 112 - Tela 2 da atividade 8. Fonte: arquivo pessoal. 

Segunda Tela da atividade 8 (figura 119). A atividade consiste em observar a 

quantidade de bolas do conjunto e a animação que levará as bolas, primeiramente 

uma e depois, cinco bolas, tal qual os valores da adição, posicionando-as na frente 

da operação, emitindo sons. A transição para a próxima tela é feita de forma 

automática. 
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Figura 113 - Tela 3 da atividade 8. Fonte: arquivo pessoal. 

Terceira Tela da atividade 8 (figura 120). A atividade consiste em observar a 

quantidade de bolas do conjunto e a animação que levará as bolas, primeiramente 

duas e depois, quatro bolas, tal qual os valores da adição, posicionando-as na frente 

da operação, emitindo sons. A transição para a próxima tela é feita de forma 

automática. 

 

Figura 114 - Tela 4 da atividade 8. Fonte: arquivo pessoal. 

Quarta Tela da atividade 8 (figura 121). A atividade consiste em observar a 

quantidade de bolas do conjunto e a animação que levará as bolas, primeiramente 

três e depois, mais três bolas, tal qual os valores da adição, posicionando-as na 

frente da operação, emitindo sons. A transição para a próxima tela é feita de forma 

automática. 
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Figura 115 - Tela 5 da atividade 8. Fonte: arquivo pessoal. 

Quinta Tela da atividade 8 (figura 122). A atividade consiste em observar a 

quantidade de bolas do conjunto. A animação riscará na tela setas que levam ao 

número 6, também animado, emitindo sons. Essa atividade serve para provocar no 

aluno a reflexão sobre as possíveis operações que levam ao mesmo resultado. A 

transição para a próxima tela é feita de forma automática. 

 

Figura 116 - Tela 6 da atividade 8. Fonte: arquivo pessoal. 

Sexta Tela da atividade 8 (figura 123). A atividade consiste em observar a 

quantidade de bolas do conjunto. Essa atividade serve para provocar no aluno a 

reflexão sobre as possíveis operações que levam ao mesmo resultado. O aluno 

deverá procurar dentre as opções, qual a operação levará ao mesmo resultado. A 

transição para a próxima tela é feita quando clicado no 4 + 2. 
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Figura 117 - Tela 8 da atividade 8. Fonte: arquivo pessoal. 

Oitava Tela da atividade 8 (figura 124). Premiação pelas atividades 

desenvolvidas e acertadas. É exibido um filma da Turma da Mônica – episódio: 

Máquina do Tempo, de novo?. Tempo do filme: 7m10s. 

 

Figura 118 - Tela de menu de atividades. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de menu de atividades (figura 125). Neste caso o único link ativado é o 

do planeta anão Plutão que leva a próxima tela gerando um som “espacial”. 

 

Figura 119 - Tela 1 da atividade 9. Fonte: arquivo pessoal. 
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Primeira Tela da atividade 9 (figura 126). A atividade consiste em observar o 

calendário letivo do mês de julho de 2016 da escola e contar a quantidade de dias 

das férias. A cada clique um dia fica destacado. A transição é feita pelo clique. 

 

Figura 120 - Tela 2 da atividade 9. Fonte: arquivo pessoal. 

Segunda Tela da atividade 9 (figura 127). A atividade consiste em digitar no 

campo a quantidade de dias das férias. A transição é feita pelo clique na palavra 

“Férias”. 

 

Figura 121 - Tela 3 da atividade 9. Fonte: arquivo pessoal. 

Terceira Tela da atividade 9 (figura 128). Premiação pelas atividades 

desenvolvidas e acertadas. É exibido um filme curta do Toy Story. Episódio Férias 

no Havaí. Tempo do filme: 5m50s. 
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Figura 122 - Tela de menu de atividades. Fonte: arquivo pessoal. 

Tela de menu de atividades (figura 129). Neste caso o único link ativado é o 

da palavra “FIM”, pois todos os planetas já foram visitados. O link finaliza a 

apresentação. 
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APÊNDICE 9 - RESGATE HISTÓRICO  

 

6. RESGATE HISTÓRICO 

 

6.1. ANTIGUIDADE – PRÉ-HISTÓRIA  

A base agrícola, de pecuária e artesanal do princípio da história do homem na 

Terra, a cerca de 10000 a.C., fez com que pessoas que nasciam com alguma 

deficiência, eram automaticamente descartadas:  

A deficiência, nessa época, inexistia enquanto problema, sendo que 
as crianças portadoras de deficiências imediatamente detectáveis, 
onde a atitude adotada era da “exposição”, ou seja, ao abandono, ao 
relento, até a morte. (ARANHA, 1979; PESSOTI; 1984 apud 
NOGUEIRA, 2008). 

6.2. IDADE ANTIGA (DE 4000 A.C. ATÉ 476 D.C.) 

Em Esparta, os pais levavam seus recém-nascidos para um Conselho de 

Espartanos que avaliava a criança, que se diagnosticada com alguma deficiência, se 

fosse franzina, era levada por esses anciões até um local chamado como Apothetai 

(depósitos). Era um abismo no qual a criança era jogada. Na concepção espartana 

não era bom nem para a criança nem para a república que ela vivesse, pois não se 

mostrava bem constituída para ser forte, sã e rija (Licurgo de Plutarco apud Silva, 

1987, p. 105), citado no de GARCIA, que valorizava perfis estéticos, atléticos e 

guerreiros.  

Da mesma forma em Atenas as crianças com deficiência eram abandonadas 

em lugares longínquos. Na China, surdos eram lançados ao mar, enquanto em 

Roma, pessoas com anomalias eram lançadas em rios. Nesta ultima alguns desses 

indivíduos eram levados à tavernas, bordéis, circos e forçados a trabalhos 

degradantes. 

 

6.3.  IDADE MÉDIA (DE 476 D.C. ATÉ 1453) 

Com a dissolução do Império Romano, a Igreja Católica ganha força e 

assume a responsabilidade pela educação e cultura. Mosteiros e universidades são 

criados levando conhecimento de lógica e línguas aos ricos, e de ofícios aos pobres. 
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Nesse período o indivíduo com deficiência intelectual passa a ser considerado 

filho de Deus, ganha alma. Passam a não ser mais abandonadas, eliminadas, mas 

sim entregues a igrejas e conventos. São consideradas dotadas de culpas alheias, 

escolhidas por Deus a castigo divino. Muitas vezes eram consideradas possuídas 

pelo demônio, sendo a prática do exorcismo um ato comum. 

Porém a ética cristã fomenta que a pessoa com deficiência precisa ser 

mantida e cuidada, exortando assim, o abandono e/ou falta de cuidados básicos, 

como a alimentação. A contradição apresentava-se através do eixo caridade versus 

castigo divino que permeava a concepção cristã sobre a deficiência. Então a 

segregação das pessoas com deficiência em instituições apartadas da sociedade 

torna-se a materialização desse dilema (PESSOTI, 1984 apud NOGUEIRA, 2008), 

fazendo do confinamento, em locais onde somente alimentos e abrigo eram 

suficientes, um ato de caridade para com essas pessoas inúteis e incômodas para a 

sociedade. A ética cristã altera o status do deficiente de coisa para pessoa. Contudo, 

a igualdade no status moral não corresponderá. 

FERNANDES (2002 apud GÂNGARA, 2013) afirma em 1260, foi criado o 

primeiro hospício na França. Ordens religiosas na Espanha, Suíça, Itália e Alemanha 

tiveram iniciativas parecidas criando hospícios que prestavam cuidados básicos, 

como alimentação, saúde, vestuário. Foi nesta fase da História que se fundaram 

asilos e hospitais para abrigar deficientes, com o intuito de proteger da sociedade e 

evitar confrontos.  

Porém estas instituições não tinham um cunho profissional. Eram abrigos 

mantidos pela caridade da Igreja e de pessoas que contribuíam financeiramente 

para a causa.  

 

6.3.1.  A Santa Inquisição  

O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi fundado pelo Papa Gregório IX, 

queimou na fogueira milhares de pessoas que eram consideradas hereges por 

praticarem atos considerados bruxaria, heresia ou simplesmente por serem 

praticantes de outra religião que não o catolicismo. O apogeu da Inquisição se deu 

no século XVIII, porém as perseguições aos hereges pelos católicos têm registros 

bem mais antigos, já no século XII. Uma cruzada contra aqueles que eram 
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considerados os “hereges do sul da França”, “albigenses”, que pregavam a volta da 

Igreja às suas origens e a rejeição a opulência da Igreja da época, os foram 

massacrados a mando do Papa Inocêncio III. 

Nessa época as leis divinas exerciam forte poder sobre a sociedade que vivia 

sob o domínio da Igreja Católica. Qualquer ideia ou pessoa que não se enquadrasse 

nos padrões reconhecidos pela Igreja teria de ser exterminada. A inquisição religiosa 

sacrificou na fogueira, julgados hereges ou endemoniados, milhares de pessoas, 

entre elas loucos, adivinhos, alucinados e deficientes mentais.  

A superstição entoa toda a teoria e a prática medievais em relação ao 

deficiente intelectual, pois se levava em consideração os fenômenos sobrenaturais, 

ora eleição divina, ora possessão diabólica, para explicar as pessoas serem 

queimadas. 

 

6.4. IDADE MODERNA (1453 ATÉ 1789) 

Período considerado como de transição entre o Feudalismo e o Capitalismo, 

no qual as grandes descobertas marítimas foram realizadas e o desenvolvimento do 

mercantilismo como novo modelo econômico substituiu a economia feudal. Surgiram 

e se consolidaram os Estados Nacionais (Espanha e Portugal, Países Baixos, 

Inglaterra e França), modelo político que substitui o Feudalismo. O Renascimento, 

no séc. XV, a Reforma Protestante, no séc. XVI e a Revolução Científica, no séc. 

XVII foram grandes acontecimentos dessa época. A Revolução Francesa (1789) 

marca o final da Idade Moderna. 

Em um período tão ricamente marcado por acontecimentos históricos e em 

ideias, deu-se no início do século XVI um movimento reformista com uma nova 

concepção de deficiência.  

Na idade moderna, o homem passa a ser entendido como animal 
racional, que trabalha planejando e executando atividades para 
melhorar o mundo dos homens e atingir a igualdade através da 
produção em maior quantidade. A apologia era o método 
experimental. Valorizam-se a observação, a testagem, as hipóteses. 
Encaminham-se esforços para descobrir as leis da natureza 
relegando-se a plano secundário as discussões sobre as leis divinas. 
(NOGUEIRA, 2008. P. 4) 
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O desenvolvimento da medicina nesse período leva a uma mudança de 

pensamento sobre a deficiência, que sai do conceito espiritual – possessão 

demoníaca, castigo divino ou manifestação das obras de Deus com a Igreja 

provendo a solução - e vai para manifestação da doença, cedendo lugar aos 

médicos para fazer o diagnóstico, prognóstico e tratamento da deficiência, 

normalmente em instituições destinadas a esse fim. No entanto, conforme 

BIACHETTI (1998 apud FREITAS, 2011), a visão mecanicista do mundo se insere 

em todos os domínios do conhecimento, fazendo com que o corpo também seja 

definido como uma máquina e as deficiências, como disfunção de uma ou mais 

peças. 

O deficiente passa a ser encarado como alguém que pode ser treinado 

socialmente, deixando de ter uma perspectiva meramente assistencialista, tornando-

se um indivíduo produtivo, desenvolvendo atividades com caráter utilitário. 

A filosofia iluminista de Diderot e Rousseau possibilitou ao deficiente assumir 

uma identidade de cidadania de pleno direito. 

Os pesquisadores citados abaixo modificaram as concepções sobre 

deficiência intelectual, pois o indivíduo passou da condição irreversível de sua 

realidade para a condição de possível modificação da mesma, atribuindo à 

experiência sensorial do sujeito com o meio físico a possibilidade pra o seu 

desenvolvimento. São eles: 

a) Thomas Willis (1621- 1675): considera lesão ou disfunção no 

sistema nervoso central a explicação para a deficiência intelectual. 

b) Francesco Torti (1658- 1741): fatores ambientais são a explicação 

para a um indivíduo desenvolver deficiência intelectual, chamado na 

época de idiota ou imbecil. A malária era uma das possíveis causas. 

c) John Locke (1632-1704): criador da teoria da Tabula Rasa. Ele não 

considera a deficiência intelectual como uma lesão irreversível, e sim 

um estado de carências de ideias e de operações intelectuais, pois a 

mente é entendida como página em branco, tal qual em um recém-

nascido. Ao colocar a experiência como fundamento de todo o 

saber, argumenta que as ideias são o produto da experiência 

individual, possibilitando o ensino suprir essas carências. 
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No final do século XVIII, princípio do século XIX, iniciou-se a 

institucionalização especializada de pessoas com deficiência. Nesse período, as 

pessoas com deficiência, juntamente com os loucos, eram destinadas às instituições 

hospitalares ou psiquiátricas e ficavam asiladas sob os cuidados médicos. 

Uma nova etapa conceitual de educação especial leva o deficiente a receber 

tratamento educativo especializado. Novas formas de escolarização especializadas 

e institucionalizadas são criadas e aplicadas em escolas especiais. 

 

6.5. SÉCULO XIX 

O pensamento de que as crianças com deficiência podiam ser educadas 

tornando-se autônomas e úteis à sociedade começa a ganhar força. 

Jean Itard (1779- 1839) foi um médico francês que estudou a fala e a audição. 

Foi chefe do Instituto Imperial dos surdos-mudos de Paris. Lá realizou um trabalho 

com um menino chamado Victor capturado na floresta aos 12 anos, o selvagem de 

Aveyron. Itard acreditava na educação do deficiente intelectual e para ele a 

concepção da deficiência é resultado de um processo de interação do ambiente 

adequada ou não.  

Todas as crianças com diagnóstico de deficiência intelectual tinham como 

“destino” a internação em hospícios, eram abandonadas e isoladas completamente, 

não tinham oportunidades de ensino e de educação. 

Nos séculos XIX e início do século XX se consolida a necessidade de um 

ensino para todos. 

 

6.6. SÉCULO XX 

O século XX caracteriza-se pelo início da obrigatoriedade e expansão da 

escolaridade básica. Nesse contexto os alunos com dificuldade em seguir o ritmo 

normal da aprendizagem eram obrigados a tentar acompanhar esse ritmo. Uma 

nova pedagogia é pensada, a educação especial institucionalizada, baseada nos 

níveis de capacidade intelectual e diagnosticada em termos de quociente intelectual. 

Alfred Binnet, pedagogo, pesquisador e psicólogo francês, foi quem criou o 

primeiro teste de inteligência, base dos testes de quociente de inteligência (QI). 
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A deficiência intelectual passa a ser definida psicologicamente como algo 

passível de tratamento, contudo devido às dificuldades de aprendizagem e 

insucesso escolar, as crianças eram denominadas em função de sua deficiência 

(surdos, cegos, deficiência intelectual, paralisia cerebral, etc.) segregando assim o 

ensino. 

A Declaração dos Direitos da Criança em 1921, e a Declaração dos Direitos 

Humanos em 1948 elencaram a mudança da filosofia pertinente à Educação 

Especial pelo paradigma na normalização. 

Movimentos de normalização mobilizados pelas associações de pais, contra a 

segregação escolar são organizados na Europa e América do Norte. Em 1959 surge 

o apoio normativo que proporciona às pessoas com deficiência intelectual as 

condições de vida quotidiana inerente à sociedade em geral.  

As práticas segregadoras passam a ser integradoras, e as pessoas com 

deficiência são integradas no mesmo ambiente escolar das pessoas “normais”, 

acabando com a institucionalização. 

Na década de 1970, a Educação Especial evolui fazendo com que crianças e 

jovens participem das atividades escolares, com apoio de um professor de Ensino 

Especial.  

Neste período foi publicada uma série de legislações sobre essa temática. 

Uma delas, a Public Law 94-142 (The Education For All Handicapped Children Act,) 

criada nos Estados Unidos da América em 1975, determinou a colocação das 

crianças com necessidades educativas especiais (NEE) em escolas públicas, 

permitindo assim melhorias no sistema educacional e nos serviços de Educação 

Especial, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais para todas elas 

(Gândara, 2013). 

Outra publicação de relevância significativa foi o Warnock Report (1978) que 

introduziu o conceito de special educational needs, substituindo a categorização 

médica das crianças e jovens com deficiência. São critérios pedagógicos que 

passam a ser desencadeadores da ação educativa a educação especial. 

É com o Education Act (1981) que o conceito vai ser oficialmente 
definido, na Inglaterra: “uma criança tem necessidades educativas 
especiais se tem dificuldades de aprendizagem que obrigam a uma 
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intervenção educativa especial, concebida especificamente para ela” 
(SANCHES; TEODORO, 2006, p. 2). 

Em junho de 1994 foi realizada a “Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais: Acesso e Qualidade”, realizada em Salamanca, foi promovida 

pelo governo espanhol em colaboração com a UNESCO, e definiu princípios que 

garantem os direitos das crianças com NEE: 

As crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais devem 
ter acesso às escolas regulares que a elas se devem adequar, 
através de uma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao 
encontro destas necessidades. As escolas regulares, seguindo esta 
orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes para 
combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas 
e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a 
educação para todos (UNESCO, 1994, p. 5). 

Ao realizar o movimento escola inclusiva, impõe-se que esta tenha o intuito 

de: 

Reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, 
adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem de modo a 
garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos 
adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias 
pedagógicas, de utilização de recursos e de uma boa cooperação 
com as respectivas comunidades (UNESCO, 1994, p.7). 

Pode-se dizer que o conjunto de recomendações e propostas da Declaração 

de Salamanca, é guiado pelos seguintes princípios: 

e) Independente das diferenças individuais, a educação é direito de 

todos; 

f) Toda criança que possui dificuldade de aprendizagem pode ser 

considerada com necessidades educativas especiais; 

g) A escola deve adaptar–se às especificidades dos alunos, e não os 

alunos as especificidades da escola; 

h) O ensino deve ser diversificado e realizado num espaço comum a 

todas as crianças. 

A Declaração de Salamanca repercutiu de forma significativa, sendo 

incorporada às políticas educacionais brasileiras. 
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6.7. CENÁRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ATUAL NO BRASIL 

Atualmente existem no Brasil 1.564.000 pessoas com deficiência intelectual, 

segundo dados do IBGE, no ano de 2013, sendo 216.000 residentes no Estado do 

Paraná. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, 

Cap. V, Art. 58: “Educação Especial é a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais”. 

O Parecer nº 17/2001 do Conselho Nacional de Educação, de 2001, instituiu 

as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica define como 

alunos com necessidades educativas especiais aqueles que apresentam, durante o 

processo ensino-aprendizagem: 

I- Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 

processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das 

atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: 

a) Aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 

b) Aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações 

ou deficiências. 

II- Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos 

demais alunos, demandando a utilização de linguagem e códigos 

aplicáveis; 

III- Altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 

aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 

procedimentos e atitudes. (Art. 5º, Resolução nº 2/2001 do 

CNE/CEB/MEC). 

Até a promulgação da LDB (9394/96), mesmo tendo a Constituição Brasileira 

(1988) estabelecido que o atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência deveria ser preferencialmente na rede regular de ensino. Mas isso não 

estava assegurado, pois as instituições especializadas não tinham uma organização 

que se assemelhasse à estrutura organizacional das escolas regulares. 
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Somente após a promulgação da LDB (9394/96) é que instituições como a 

APAE (Associação de Pais de Excepcionais) se preocuparam em transformar seus 

regulamentos e práticas institucionais, a fim de se adequarem à nova legislação. A 

Federação Nacional das APAEs criou o projeto APAE Educadora, que tem como 

proposta a sistematização de ações pedagógicas e estratégicas que possibilitem o 

desenvolvimento integral e facilitem a inclusão gradativa, contínua e planejada de 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

A Educação Especial como “modalidade de educação escolar, é considerada 

como um conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio que estejam 

à disposição de todos os alunos, oferecendo diferentes alternativas de atendimento” 

(BRASIL/SEESP/MEC, 1996). 

 

6.7.1. Cenário no Estado do Paraná 

A área da deficiência intelectual no estado do Paraná concentrou esforços em 

um trabalho pedagógico, proposto no ano de 2003 ao Conselho Estadual de 

Educação (CEE). Essa proposta consistia em oferecer subsídios voltados à 

elaboração de normas para a Educação Especial, modalidade da Educação Básica 

para alunos com necessidades educacionais especiais, no Sistema de Ensino do 

Estado do Paraná, reconhecida na Deliberação nº 02/2003, aprovada em 

junho/2003.  

Foi realizado então trabalho de sensibilização e conscientização da inclusão 

do aluno com deficiência intelectual denominado “Universalização da Educação 

Especial”, que tinha como objetivo promover acesso, permanência e progresso dos 

alunos que se estavam fora da escola regular.  

Atualmente, é feito atendimento especializado em Salas de Recursos e/ou 

Escolas de Educação Especial, em todos os municípios paranaenses: 

Assim, no período de 2003 a 2010, a área da Deficiência Intelectual 
traçou metas e objetivos para a organização de uma rede de apoio 
ao aluno com deficiência intelectual, em dois locus de atendimento, 
sendo, preferencialmente, na escola regular, por meio das Salas de 
Recursos e na Escola de Educação Especial, sendo essa 
especificamente para aqueles alunos que, em face do agravamento 
de sua condição individual, demandam espaços específicos para o 
atendimento de suas necessidades. (PARANÁ, 2010)  
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O relatório intitulado “Educação especial e inclusão educacional oito anos de 

gestão, 2003/2010” feito pela Secretaria de Educação do estado do Paraná, lista em 

seu trabalho como a rede de apoio na área da deficiência intelectual se constitui:  

a) Sala de Recursos: espaço onde ocorre a política de atendimento 

especializado ofertado pelo estado do Paraná, que compõe uma das 

alternativas de AEE, aos alunos que se encontram matriculados no 

ensino comum da educação básica, onde o professor especializado em 

Educação Especial, por meio de estratégias pedagógicas e 

intervenções específicas, tem como objetivo propiciar condições para o 

desenvolvimento cognitivo, motor, social, afetivo e emocional do aluno 

com deficiência intelectual e transtornos funcionais específicos, com 

vistas a subsidiar os conceitos e conteúdos defasados no processo de 

aprendizagem. Conforme instruções n.º 015/08 SEED/SUED – 

série/anos iniciais, n.º 013/08 SEED/SUED – série/anos finais. 

b) Sala de Recursos Multifuncional: espaço de efetivação da política 

de atendimento especializado ofertado pelo MEC, em parceria com o 

Estado e Municípios, em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 

6.571/2008 e instituído nas Diretrizes Operacionais pela Resolução n.º 

04/2009. O objetivo desta sala é o de apoiar o sistema de ensino, com 

vistas a complementar e suplementar a escolarização de alunos, 

público alvo da Educação Especial, matriculados nas escolas da rede 

pública.  

c) Escolas de Educação Especial: espaço da política de atendimento 

especializado ofertado pelo Estado Paraná, em parceria com 

Instituições Filantrópicas, mantenedoras de Escolas de Educação 

Especial, através de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira. É 

um serviço especializado destinado a atender alunos que requeiram 

atenção individualizada, nas atividades da vida autônoma social, com 

recursos, apoios intensos e contínuos, bem como metodologias tão 

significativas que a escola regular não consiga prover. O atendimento é 

complementado, sempre que necessário, de maneira articulada, por 

serviços da área da saúde, trabalho e assistência social. A Escola de 

Educação Especial estabelece a organização curricular, conforme a Lei 
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB - sendo: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental (séries/anos iniciais), Educação 

Profissional/inicial, Educação de Jovens e Adultos, conforme 

orientação da SEED/DEEIN. 

d) Professor Itinerante para Educação de Jovens e Adultos: 

profissional da área da deficiência intelectual preparado para o 

atendimento de todos os alunos que compõem o segmento, 

independente da idade, capaz de dar cumprimento aos dispositivos 

legais, de forma a possibilitar a inclusão educacional dos alunos. Neste 

aspecto, destaca-se a parceria com Departamento de Educação e 

Trabalho/Coordenação de Educação de Jovens e Adultos, no sentido 

de disponibilizar esse professor especializado que facilita ao aluno com 

deficiência intelectual, regularmente matriculado, o acesso ao currículo. 

Este profissional também atendimento ao professor do segmento.  

e) Formação Continuada: capacitação de profissionais ofertada pela 

Secretaria de Estado da Educação aos profissionais da educação, que 

objetiva o acesso a cursos certificados dentro do programa de 

formação continuada, tais como: grupos de estudo, reuniões técnicas, 

seminários, simpósios e encontros pedagógicos. Todos os eventos que 

integram o Programa de Formação Continuada, organizados pela área 

da deficiência intelectual, preveem a participação de professores da 

rede regular e rede conveniada, com temas voltados ao enfrentamento 

dos desafios apresentados pelo alunado da área da deficiência 

intelectual, totalizando, ao longo deste período, 38 eventos, 

capacitando 16.559 profissionais. 

Ressalta-se que, embora se tenham evidenciados claros avanços em relação 

à inclusão responsável do aluno com deficiência intelectual, após um esforço 

coletivo entre DEEIN e escolas regulares e especiais, reconhece-se que existem 

obstáculos a serem enfrentados, que ainda se constituem em barreiras atitudinais e 

pedagógicas tanto nas escolas, quanto na sociedade.  

Enfim, acredita-se que toda e qualquer mudança de atitudes e concepções, 

da prática pedagógica dos professores, da gestão escolar e das políticas públicas 

poderão ser vencidas com ações claras, concretas, persistentes e responsáveis, que 
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irão requerer o envolvimento da sociedade e, em especial, do segmento da 

educação. 
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APÊNDICE 10 – LEIS VIGENTES  

 

1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Lei no 9394/96 

2. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei Brasileira de Inclusão. No 13.146, 

de 6 de julho de 2015 

3. Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná. Lei no 18.419. 

Data 07 de janeiro de 2015. 

4. Programa Estadual de Apoio Permanente às Entidades Mantenedoras de 

Escolas que ofertam Educação Básica na Modalidade Educação 

Especial denominados “Todos Somos Iguais Pela Educação”. Lei 

Estadual do Paraná no 17.656 de 12 de agosto de 2013. 

5. Projeto Político Pedagógico da Escola Reynaldo Rehder Ferreira de 

2016.  
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APÊNDICE 11 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE MATEMÁTICA - APAE 

 

 

IDADE E NOMENCLATURA: 

Conforme  a Lei nº 16.049 de 19 de fevereiro de 2009, em súmula dispõe que terá 

direito a matricula no 1º ano do ensino fundamental, a criança que completar 6 

anos até 31 de dezembro do ano em curso.  

 

Etapa de ensino Faixa etária prevista 

Educação Infantil 

 Estimulação Essencial 

 Pré-escola 

Até 5 anos de idade 
Até 3 anos de idade 

4 e 5 anos de idade 

Ensino Fundamental 

 1º ANO do 1º ciclo 

 2º ANO do 1º ciclo 

 3º ANO do 1º ciclo 

 1º ANO do 2º ciclo 

 2º ANO do 2º ciclo 

Até 16 anos de idade 
De 6 a 16 anos de idade 

 

Educação de Jovens  Adultos e 
Idosos 

Educação Profissional/formação 
inicial 

 
Fase I 

 
1ª Etapa 

 1º ANO 

 2º ANO 

 3º ANO 
2ª Etapa 

 1º ANO 

 2º ANO 

 3º ANO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acima de 16 anos 
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CONTEÚDOS  

Conteúdos Estruturantes  Conteúdos  Específicos 

 Números  e  operações; 

 medidas;  

 geometria; 

 situações  problemas; 

 raciocínio  matemático   

  

 história dos números, 

 seriação,  

 classificação, 

 conjuntos,  

 quantidades,  

 ordens,  

 numerais ordinais,   

 grandeza numérica, 

 símbolos numéricos,  

 unidade, dezena, centena, 

 operações matemáticas, 

 corpo no espaço,  

 deslocamento,  

 unidade de tempo; 

 cores; 

 espessura, 

 textura, 

 quantificação, 

 organização, 

 comparação, 

 correspondências, 

 dobro, metade, triplo, quádruplo, utilização 

da calculadora, 

 construções simples, 

 sinais convencionais,  

 vivencias diárias,  

 direções de sentido, 

 linhas; 

 calendário, 
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 relógio, 

 unidades de medidas 

 sistema monetário.    

 

 

 

2º ANO  DO I CICLO 

1 - NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 Agrupamentos e trocas nas diferentes bases. 

 Sistema de numeração decimal. 

 Valor posicional: unidade e dezena e registro de quantidades, leitura e escrita 
de numerais cardinais até 99 e ordinais até 10º, composição e decomposição 
de números. 

 Seriação: sucessor, antecessor; ordem crescente e decrescente; pares e 
ímpares. 

 Operações: significado de adição, subtração, multiplicação e divisão; utilização 
de algoritmos. 

 

2 – GEOMETRIA 

 Exploração e localização em espaços próximos (sala de aula, escola, 

vizinhança), utilizando como referência o próprio corpo. 

 Significado de dentro, fora, vizinhança, fronteira, atrás, na frente, em cima, 

embaixo, à direita, à esquerda, entre e no meio. 

 Relações entre as formas geométricas encontradas na natureza e nos 

objetos construídos pelo homem. 

 Classificação dos sólidos geométricos por semelhanças e diferenças (faces 
planas ou superfícies arredondas) e das figuras planas (círculo, triângulo, 
quadrado e retângulo), de acordo com critérios da criança e convencionais. 

3 - MEDIDAS 

TEMPO: 

 Duração e sequência temporal (hora; dia - manhã, tarde e noite, antes, 

durante e depois; significado de rápido e lento; dia, semana, mês e ano); logo 

após, muito depois, muito antes, um pouco antes, agora; hoje e amanhã; linha 

do tempo com fatos da vida do educando. 

 
VALOR: 

 Identificação e utilização de cédulas e moedas; composição e decomposição 

de valores.  
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COMPRIMENTO: 

 Significado de tamanho, distância, largura, altura, comprimento, espessura e 

utilização de medidas arbitrárias (palmo, pé, passos, entre outros) e da 

medida padrão (metro e centímetro). 

 
MASSA: 

 Significado de leve e pesado e utilização de medidas arbitrárias (canecos, 

caixas, conchas, pitadas entre outras) e da medida padrão (quilograma e 

grama). 

 
CAPACIDADE: 

 Significado de cheio e vazio e utilização de medidas arbitrárias (copo,  colher, 

garrafa, xícara) e da medida padrão (litro). 

 

4 - TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 Organização de dados em desenhos e quadros. Esboço de gráficos de barras 
ou colunas com uso de legendas. 

 Leitura e interpretação de dados. 

 Construção de tabela simples. 

 

 


