
 

Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade”; Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Almada/Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013. 

TÍTULO: O Lúdico na Construção do Conhecimento Matemático do Aluno com 

Deficiência Intelectual  

 

Autoria: Amaralina Miranda de Souza; Cristiane Ferreira Rolim Masciano; Janini Galvao 

Fonseca 

Palavras-chave: Lúdico; Deficiência Intelectual; Aprendizagem; Matemática  

Resumo Este estudo tem a finalidade de discutir a aquisição de conceitos matemáticos por alunos 

que apresentam deficiência intelectual, a partir da utilização do lúdico como estratégia de ensino. O 

aluno com deficiência intelectual pode apresentar dificuldades na aprendizagem de conceitos 

abstratos, por isso a importância de se promover situações desafiadoras, criativas, que possam ser 

potencializadas através de recursos e estratégias diversificadas. Os jogos podem auxiliar na 

construção de conceitos, no desenvolvimento de estratégias para resolução de problemas, participação 

e socialização por meio do uso da linguagem, especialmente na construção da autonomia. O jogo 

“Nunca Dez”, utilizado na pesquisa, apresenta elementos que podem funcionar como ferramentas 

pedagógicas importantes para que o aluno desenvolva novos esquemas para resolver situações-

problema, que envolvam agrupamento e posicionamento no sistema de numeração decimal. 

Participaram da pesquisa três alunos do 3º ano do Ensino Fundamental com diagnóstico de deficiência 

intelectual, incluídos em salas de ensino regular, com atendimento educacional especializado 

complementar em sala de recursos multifuncionais. 

A pesquisa teve também como objetivo analisar o contexto do jogo, assim como, todas as explorações 

pedagógicas realizadas e as respostas obtidas. O método utilizado, de caráter qualitativo, teve a 

observação participante como técnica de estudo, a partir da aplicação do referido jogo como 

facilitador do processo de ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos propostos. Os resultados 

mostraram que o jogo estabeleceu um ambiente interativo favorável á aprendizagem dos conceitos 

matemáticos propostos, com a intervenção do professor como mediador, facilitando a construção dos 

conhecimentos, indicando que o processo de ensino e aprendizagem demandam aos professores a 

adoção de novas atitudes, a busca permanente de novas e diversificadas metodologias, assim como a 

escolha de recursos pedagógicos adequados para favorecer a aprendizagem de todos os alunos, 

principalmente daqueles que apresentam necessidades especificas e diferentes e singulares ritmos de 

aprendizagem. 
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