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Resumo Com uma crescente preocupação acerca da inclusão de deficientes no ensino regular e em 

vista da falta de materiais que possam auxiliar estes alunos a compreender a matemática, foram 

desenvolvidos materiais através de um projeto de extensão do IFRS, a fim de possibilitar um maior 

entendimento acerca de determinados conteúdos matemáticos. Além disso, o projeto promoveu aos 

licenciandos em matemática a oportunidade de conhecer a temática da inclusão de deficientes visuais 

no ensino regular. Um dos materiais desenvolvidos foi um kit de figuras inscritas ao círculo, feitas 

com diferentes materiais, pensado para que alunos “normais” e alunos com deficiência visual 

pudessem juntos manipular afim de compreender as relações matemáticas existentes entre lado, raio, 

e apótema das figuras regulares inscritas ao círculo. Também, foram construídas réguas com vincos 

de graduação 1 em 1cm, raiz quadrada de 3 em raiz quadrada de 3 cm e raiz quadrada de 2 em raiz 

quadrada de 2 cm, a fim de tornar táteis as medidas comensuráveis e incomensuráveis. A atividade 

baseou-se num roteiro de modo que os alunos deveriam explorar as figuras e responder aos 

questionamentos feitos pelos monitores, usando de cálculos e medições a fim de que cheguem nas 

relações. Firmamos uma parceria com o Instituto Audiovisão – INAV para aplicarmos nossa atividade 

e termos a confirmação ou não de nossas premissas sobre o mesmo. Um mesmo teste foi aplicado a 

uma turma de 2° ano do ensino médio técnico em Química, na qual a coordenadora do projeto leciona. 

Através da aplicação foi possível notar que além de abordar um conteúdo específico de matemática, 

foram revisados conceitos básicos, como equações, operações, além do teorema de Pitágoras. O fato 

de as figuras serem em relevo e feitas com diferentes materiais, facilitou a percepção de cada 

elemento, tanto por parte dos cegos, que necessitavam percorrer a mesma tateando, quanto por parte 

do aluno surdocego, pois as figuras eram em maior dimensão. Com as aplicações concluímos que 

esta atividade é inclusiva, pois, diferentes alunos de diferentes níveis de ensino, com deficiência ou 

não, puderam realizá-la, além propiciar a aproximação do licenciando com sua futura prática docente. 
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