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O debate sobre o modelo de educação inclusiva teve seu ińıcio no
Brasil a partir da década de 90, momento em que ainda era vigente
o modelo de integração que consistia em uma adaptação do meio
para as pessoas com necessidades especiais [4]. Esse novo modelo
busca uma reestruturação da escola e do ensino para que todos os
estudantes tenham participação igualitária [1].

A principal diferença entre tais modelos de educação é que na
integração o aluno com necessidades especiais é visto como um in-
div́ıduo diferente dos demais, enquanto na inclusão, todos os alunos
são vistos como diferentes entre si. No primeiro, a escola deve
se adaptar para atender as necessidades do estudante com neces-
sidades, já no segundo, a escola deve possuir vários métodos para
atender as diferenças e necessidades de todos os alunos [1].

O ensino da matemática é um desafio para a educação principal-
mente quando se trata de alunos com deficiência visual, pois muitos
métodos aplicados para o ensino são visuais. Porém, segundo [2]
“são errôneas as concepções de que as possibilidades dos alunos ce-
gos são limitadas ou, ainda, de que não existem meios de levar estes
alunos a aprender Matemática”. É importante que o material uti-
lizado para o ensino de matemática não seja totalmente visual, pois
isso seria excluir os educandos que possuem essa deficiência. Além
disso,não basta realizar a transcrição direta do material visual para
o sistema Braile, pois os relevos identificados pelo tato não fornecem
as mesmas impressões que a visão, como por exemplo nas ilustrações
[2].

De acordo com o curŕıculo básico do ensino fundamental e médio,
um conteúdo bastante visual é a matemática áurea. Com base na
razão áurea (número de ouro), ela explica a beleza f́ısica de obje-
tos, construções e até mesmo a beleza humana. “A proporção áurea



não é apenas um conceito matemático, sua aplicabilidade fascinante
determina padrões harmoniosos no meio em que vivemos” [3]. O
problema é que essa harmonia é percebida através da visão, por isso,
para o educando com deficiência visual, um conteúdo tão grandioso
torna-se apenas mais um conceito matemático. É importante buscar
formas para que o mesmo possa conhecer a prática desse conceito.

O estudo da matemática áurea como além de um conceito, é im-
portante para que o aluno compreenda a presença da matemática no
dia a dia. Além disso, ele é capaz de interligar diversas disciplinas
com a matemática, como por exemplo a Biologia, ao perceber a
matemática presente nos seres vivo; ou a anatomia, ao analisar a
presença do número de ouro no corpo humano; ou na arte, por meio
da aplicação da razão áurea na criação de obras atrativas aos hu-
manos.

O presente trabalho visa desenvolver um método educacional
voltado para o ensino de matemática áurea para alunos com deficiências
visuais. Assim, o aluno será capaz de entender o tema não apenas
como um conceito matemático, mas compreender sua presença no
cotidiano.

Para a realização deste projeto, estão sendo realizadas pesquisas
a respeito dos projetos desenvolvidos sobre ensino de matemática
para deficientes visuais e das ferramentas utilizadas em sala de aula
para ensino de matemática áurea. Com base nessas pesquisas, está
sendo desenvolvido um método de ensino de matemática áurea para
estudantes com deficiência visual.

O método visa mostrar o uso de matemática áurea no cotidi-
ano por meio do tato. Assim, os educandos com deficiência visual
poderão ter acesso a um ensino menos abstrato do conteúdo abor-
dado. Para desenvolver os objetos que serão utilizados no ensino,
está sendo utilizado o material artesanal biscuit, uma vez que possue
baixo custo. Além disso, também estão sendo utilizadas partes da
própria natureza, como flores, folhas e frutos. O resultado esperado
é uma aula dinâmica e inclusiva a respeito do tema, matemática
áurea.
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