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1.
Buscando mostrar a importância da maneira mais prática

para o ensino da operação divisão para crianças em Classes Espe
ciais, este trabalho foi feito baseado na literatura social. Tra
tando-se de crianças educáveis a preocupação maior deste traba
lho foi facilitar uma maneira suscinta e acessível aos mesmos.

O fracasso de alunos na aprendizagem de matemática ê um

fenômeno que ocorre em proporções muito maiores do que se pode 
ria considerar aceitável.

A maioria dos individuos que cursou escolas em vários
graus, revela incapacidade de fazer uso da matemática.

9

Isto foi reforçado no discurso de abertura na Conferên 
cia Interamericana sobre Educação Matemática. "Penso sinceramen
te que a matemdtica como conteudo da educação geral e também da

educação especifica, precisa ser submetida a rigoroso processo
de aperfeiçoamento e adaptação” (BRANDÃO, 1979).

Um dos principais fatores que interfere no processo ensi
no-aprendizagem da matemática ê o professor (KLINE, 1976).

A formação do professor de matemática parece ser um pon
to crucial para a melhoria do ensino e aprendizagem desta disci
plina (D'AMBRÕSIO, 1982).
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Seeasta dificuldade pela complexidade da matéria ocorre

em crianças consideradas "normais", a mesma sucedera com muito

maior dificuldade para uma criança com qualquer desvio mental.

Considerando-se que a deficiência mental não ê uma doen

ça, mas sim, uma condição e que se manifesta por um funcionamen
to intelectual abaixo da mêdia, que tem origem durante o periodo
de desenvolvimento do indivíduo ê mister que, se procure facili
tar a introdução do cálculo de uma forma simples visando mudança

No momento em que comportamentos forem modificados em

função de um melhor aproveitamento dos alunos, poder-se-á afir 
mar que houve aprendizagem: o tempo gasto no estudo, não foi em
vão e o objetivo a que se propõe o presente trabalho será plena
mentexatingido.

Pretendeu-se fazer um estudo.que vise não apenas buscar
melhorar a compreensão da matemática mas também auxiliar a crian

ça portadora de deficiência mental a qual têm a compreensão bem
mais limitada.

A tarefa de propor alternativas na busca de soluções pa
ra o problema do ensino e aprendizagem da matemática ê empreendi
mento que certamente contribuirá para um ensino coerente e ade 
quado ã realidade de cada momento e de cada grupo (KLINE, 1976).

1. JUSTIFICATIVA

Justifica-se este estudo pela importância de se pesquisar
sobre o método de ensino da matemática e a sua necessidade para
desenvolver o aprendizado do cálculo.
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Com o estudo deste trabalho e com a realização das ativi
dades aqui propostas pretendeu-se obter informações a respeito
de habilidades técnicas e da habilidade de calcular operações, e
também, mostrar a capacidade de que se evidencie na aplicação
em sala de aula, saber o quê, quando, como e porque indagar e
responder aos alunos, nas mais variadas situações de ensino apren
dizagem, notadamente daqueles que evidenciam dificuldades por de
ficiências mentais das mais diversas naturezas.

2. PROBLEMA

Este estudo respondeu â seguinte questão:

Qual a metodologia do ensino da operação divisão - para
crianças Deficientes Mentais Educâveis?

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral: Desenvolver um estudo científico sobre

metodologia da operação divisão utilizada junto a deficientes men
tais educãveis.

Objetivos Específicos:

- Sugerir alternativas para o ensino da divisão em clas
ses especiais para Deficientes Mentais Educâveis.

- Analisar a metodologia de ensino da operação em classes
especiais.
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- Estabelecer relação entre "habilidades tecnicas de en
sino do cálculo" e ações desenvolvidas por um professor em sala
de aula.

4. DEFINIÇÃO DE TERMOS ou VARIÁVEIS

Metodologia - É um processo de ensino através do qual se

atinge um determinado desenvolvimento cognitivo, psico-motor, psi
colõgico e outras dimensões.

Ensino - "Transmissão de conhecimentos de in orma õesJ
.‹

ou de esclarecimentos uteis ou indispensdveis d educação ou a
um ƒim determinado" (FERREIRA, l975).

Deficientes M ntais - "Funcionamento mental signiƒicamen
te abaixo da média que se manifesta durante o desenvolvimento e
que se caracteriza pela inadequação da conduta adaptativa" (OMS,
1984).

Educãveis - "Deficientes Mentais Educdveis (grau leve) ,

são alunos que, embora possuam grau de inteligencia abaixo da má
dia, podem ser alƒabetizados, seguindo programa curricular adap
tado as suas condições pessoais, alcançando ajustamento social e
ocupacional e, na idade adulta, independencia econômica parcial
ou total" (oMs, l984).
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O EXCEPCIONAL
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Excepcional ê a criança, o adolescente ou o adulto que
se desvia acentuadamente da média, pelas suas características fi
sicas, mentais ou sociais, exigindo, conforme o caso, modifica 
ção ou adaptação de programas de educação, formação profissional
e de previdência notadamente nos setores de trabalhos e vida ci
vil (apostila da professora Angela Monroy FRANCISCONI).

Por excepcionais entende-se aqueles que apresentam defi
ciências mentais, físicas, sensoriais, os portadores de múltiplas

deficiências, de distúrbios de conduta e os superdotadosfQOLIVEl
RA, J. B. A., 1974).

No quadro geral da excepcionalidade, encontra-se, segun

do a OMS-Organização-Mundial de Saúde, a seguinte divisão, em pa
rãmetros mundiais: deficientes visuais; deficientes motores; de

ficientes auditivos; deficientes mentais; problemas de fala; pro
blemas especiais de_saüde; problemas de adaptação social e os
super dotados.

A Deficiência Mental não ê uma doença, mas, sim, uma con
dição. manifesta-se por um funcionamento intelectual abaixo da
média, que tem origem durante o período de desenvolvimento do in
divíduo.
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Hã uma variedade de causas que abrangem fatores genêti 

cos, prê-natais, perinatais ou põs-natais. Os seus acompanhamen
tos físicos são numerosos ou não, dependendo da origem e do ní 
vel do retardo. A personalidade e temperamento dos deficientes

mentais são quase tão diversos quanto os dos grupos da população
em geral. Mas, são identificados como um grupo a parte, princi 
palmente devido ao seu comportamento adaptado inadequado.

Segundo a Organização Mundial de Saúde a deficiência men
tal ê agrupada em quatro níveis:

- Profundo - Q.I. abaixo de 20

- Severa - Q.I. entre 20 e 35

- Moderada - Q.I. entre 36 e 52

- Leve - Q.I. entre 53 e 70.

Os deficientes mentais profundos dependentes são capazes

de se beneficiarem através de treinamento, para o qual se utili
za a técnica da Modelagem do Comportamento ou Condicionamento

Operante. Necessitam de assistência enquanto viverem. São atendi
dos em clínicas especializadas ou permanecem em casa, sempre de

pendendo de outra pessoa.

Çlasses Especiais - Segundo CRUICKSHANK (1974), as clas

ses para crianças retardadas mentais educãveis deveriam estar si
tuadas em escolas elementares e secundárias comuns. Muito se tem

dito e escrito quanto ã segregação de crianças em classes espe 
ciais. Muitos educadores expressam a convicção de que crianças
com capacidades amplamente desviadas podem ser ensinadas mais efi

cientemente, com relação a seu crescimento e desenvolvimento to
tal, em uma sala de aula comum do que numa classe especial. vá 



7

rios estudos, entretanto, indicam com mais segurança que a crian
ça retardada educável ê significativamente isolada e muitas ve 
zes ativamente rejeitada numa situação de classe comum.

A colocação de uma criança numa classe especial para re
tardados mentais educáveis não significa necessariamente que ela

esteja sendo segregada, no sentido de isolamento ou rejeição so
cial. Simplesmente, quer dizer que a criança está sendo colocada
num ambiente educacional projetado em função de suas necessida 

des e características peculiares. A colocação das classes espe 
ciais dentro das escolas elementares e secundárias comuns propor
ciona oportunidades de contatos recíprocos entre as crianças nor
mais as retardadas educáveis nas áreas em que suas capacidades

se equivalem. São estes os tipos de contatos e associações cau 
suais e incidentais que manterão em sua vida extra-escolar e pôs
escolar.

O objetivo da colocação de classes especiais para os re
tardados mentais educáveis dentro da estrutura das escolas elemen

tares e secundárias comuns ê proporcionar-lhes um ambiente o
mais normal possível, com oportunidades para muitos contatos so
ciais e experiências normais. Ao planejar as experiências inte
gradoras, os seguintes princípios norteadores. Primeiro, as expe
riências deveriam ser vantajosas para as crianças. Segundo, as
experiências deveriam ser aquelas em que as crianças normais e
as retardadas têm habilidades e capacidades aproximadamente iguais

Salienta-se que as experiências integradoras são suple 
mentares ao programa das classes especiais, não uma substituição
destas.



8

Segundo DIAS (1982), toda educação que seja digna deste

nome precisa ser sensível as diferenças individuais e precisa
ser cqpaz de dar a cada estudante a possibilidade de desenvolver
se até o limite de suas potencialidades. Ainda que fosse possí 
vel reunir, num certo momento, alunos de igual nível de aprovei

tamento, no momento seguinte já começariam a aparecer as diferen
ças, em decorrência dos ritmos diferentes de aprendizagem.

Existe, pois, uma realidade a que o educador não pode fu
gir: em uma mesma classe haverá sempre alunos de diferentes po 

tencialidades e de diferentes graus de atendimento. A questão agg
ra é saber até que ponto o aluno pode desviar-se da média de sua
classe e ainda assim ser nela mantido.

Existem professores que são muito pouco compreensivos em

relação a este problema e encaminham sistematicamente para clas
ses especiais alunos que sintam dificuldade para acompanhamento

do ritmo da classe. Esta atitude contraria o princípio da norma
lização, que diz ser preciso, na medida do possível, manter os
alunos com dificuldades de aprendizagem em classes especiais.

A segregação de alunos em classes ou em escolas especiais
apresenta muitas vezes, mais inconvenientes que vantagens. Hã no
exemplo, o perigo muito sério de ”rotuZação”: o aluno segregado
recebe um estigma que pode acompanhã-lo, prejudicando-o, pelo
resto da vida.

Assim como a segregação deve ser evitada, a colocação do
aluno em uma classe comum hâ de ser feita mediante cuidados mui

to grandes, para que ele possa acompanhar a classe. Deixar o alu
no deficiente entregue a própria sorte em uma classe comum pode
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ser algo mais cruel que a segregação, pois ele poderá experimen

tar fortes frustrações ao se sentir incapaz de um rendimento com
parâvel ao de seus colegas.

Um alerta aos educadores: o princípio da normalização de
ve ser aplicado, semprequepossível, pois, a educação especial
não difere da educação em geral quanto aos objetivos, mas apenas
quanto aos meios que devam ser empregados (DIAS, l982).

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

\'.

Na sua conferência o Dr.`Wendell, em Sao Paulo, a convi
te da APAE, disse haver três principais etapas no desenvolvimen
to da Educação Especial, A primeira etapa ocorre quando agências
voluntárias ou religiosas proporcionam atendimento para crianças
com formas muito "visíveis" de inca acidade, movidas ela comoaiL 1.

xão por sua desdita.

A segunda etapa normalmente coincide com a introdução do

ensino compulsório em um país. As exigências da educação formal

põem em relevo as necessidades especiais das crianças que apre 
sentam incapacidades de grande monta, particularmente dificulda
des graves de aprendizagem, e o Estado se vê pressionado a tirar

estas crianças das escolas comuns e a dar-lhes atendimento em al
gum outro lugar. Esta forma de considerar a questão ê reforçada
pelo fato de que, nesta segunda etapa, a triagem de crianças pa
ra a educação especial ê normalmente realizada por mêdicos, uma
vez que são os únicos profissionais disponíveis para este tipo
de serviço. Os mêdicos tendem a diagnosticar uma "doença" e as 
sim reforçam o ponto de vista de que a necessidade educacional
especial estã "dentro" da criança.
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A terceira etapa do desenvolvimento da educação especial
surge em parte da enorme quantidade de pesquisas realizadas nos

últimos vinte anos a respeito das influências do ambiente no de
senvolvimento da criança. Estas pesquisas tem demonstrado que os
problemas dos deficientes são o resultado da interação entre a
natureza de suas deficiências e a natureza de seu ambiente. Nes

ta terceira etapa de desenvolvimento, torna-se, pois, evidente
que ê preciso reconhecer que existe um "continuam" de necessida

des de educação especial na população infantil e que, portanto a
educação especial tem que ser proporcionada de forma correspon 
dentemente gradual.

O PENSAMENTO DA CRIANÇA

Segundo Piaget, o pensamento da criança ê um assunto imen

so, que estudo hâ mais de quarenta anos, sem o ter ainda esgota
do. Aborda três perspectivas:

l. O que falta â criança para raciocinar como um adulto
normal de cultura média. Pode-se verificar, por exemplo, que cer
tas estruturas lõgico-matemáticas não são acessíveis a todas as
idades, não sendo, portanto, inatas.

2. Mostra, em seguida como se constroem as estruturas

cognitivas. Deste modo, a psicologia da criança pode servir de
mêtodo explicativo geral em psicologia, pois o estudo da forma 
ção progressiva de uma estrutura fornece, em alguns aspectos,sua
explicação.
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3. O estudo do modo de construção de algumas estruturas

permite, enfim, responder a algumas perguntas feitas pela filo
sofia das ciências. A este respeito a psicologia da criança po
de-se prolongar em "epistemologia genética".

Afirmou PIAGET: "Estudando meus prõprios ƒilhos, compre

endi.melhor o papel de açdo e, em especial, que as ações consti
tuem o ponto de partida das ƒuturas operações da inteligência".
A operação ê assim, uma ação interiorizada, que se torna rever1' 4 .sivel e que se coordena com outras, em estruturas operatorias
de conjunto- As operações se constituem em duas etapas sucessi
vas: uma "concreta", entre sete e ll anos, mais prõxima da ação
e a outra "formal" ou proporcional, somente depois de ll-12 anos

Procurando destacar a caracteristica mais geral pela qual
a lõgica inicial da criança difere da nossa, vê-se que esta ca
racterística, ê, sem dúvida a irreversibilidade, que ê devida a
ausência inicial da "descentralização" e que conduz às não-con
servações. Com efeito as operações lõgico-matemáticas são, como

já se viu ações interiorizadas, reversiveis e coordenadas em es
truturas de conjunto.

As operações lõgico-matemáticas derivam das prõprias ações,

pois são o produto de uma abstração procedente da coordenação
das ações, e não dos objetos.

Mas, as operações não são apenas ações interiorizadas.Pa
ra que haja operações, ê preciso, além disso, que essas ações
se tornem reversíveis e se coordenem em estruturas de conjunto
exprimiveis em termos gerais de álgebra: "agrupamentos", "gru 
pos", etc. (PIAGET, l97l).
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Causagãflo dia -di f i<=~11ldaÕ§2_ de âprenrdirzêgem

Segundo WEDELL, O modelo de processo representa a pers 

pectiva da causação das dificuldades de aprendizagem de "dentro"
da criança. De acordo com este modo de ver, as dificuldades de
aprendizagem são causadas por defeitos ou deficiências nos pro

cessos orgânicos e psicológicos da criança. As causas orgânicas
são descritas em termos tais como "lesão cerebral" ou, onde não

hâ neuropatologia manifesta, em termos tais como "disfunção ee
rebral mínima”. Ninguêm negaria a dependência do desempenho hu

mano em relação aos processos neurofinolõgicos. Contudo, as pes
quisas têm mostrado que na realidade, muito pouco se conhece
acerca da natureza desta dependência para que se possa inferir,
a partir da descrição da neuropatologia de uma criança, a indi
cação específica de suas necessidades de educação especial.

Muitas pesquisas têm sido realizadas sobre a forma como

os processos psicológicos afetam as habilidades adaptativas, edu
cacionais e de comunicação da criança. Para avaliação de defici
ências em tais processos foram criadas baterias de testes, tais
como o "Illínois Test oƒ Psyeholinguistie Abilities", bem como
foram criados muitos programas para a correção destas deficiên
cias em crianças. Mas embora o modelo de processo tenha muita

validade aparente, ele não tem proporcionado as indicações edu
cacionais específicas necessárias para o planejamento da ajuda
âs crianças deficientes.
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ARITMÉTICA

Segundo CRUICKSHANK (l974), as habilidades aritmêticas

surgem antes da criança entrar na escola e se desenvolvem de
uma maneira regular do princípio ao fim de seus anos na escola.
Deve-Se dedicar tempo para seu desenvolvimento em todos os ni 

veis de ensino - primário, elementar e secundário. Cada concei

to e habilidade devem ser sistematicamente ensinadas e inteira
mente aprendidas, antes de se passar para o prõximo; de outro
modo, as lacunas existentes impediráo o indivíduo de aprender e
usar efetivamente as habilidades ensinadas no futuro.

Muitos dos conceitos quantitativos básicos que uma crian
ça normal traz consigo para o jardim de infância estão ausentes
no jovem retardado e.na criança retardada intelectualmente mas
imatura, quando ingressam na classe primária. O professor deve
incluir muitas atividades e experiências que desenvolveráo os
conceitos de "mais comprido", "mais curto", "maior", "menor" ,

"mais", "menos", "antes", "depois", etc., para assegurar uma ba
se sobre a qual conceitos e habilidades numéricas especificas
podem ser desenvolvidas mais tarde.

Através de um conhecimento adequado dg geriaçãø e de agru

pamento, pode ser estabelecida uma base para o ensino das opera
ções, adiçáo, subtração, multiplicaçáo.e divisão
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SUGESTÕES PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA

Divisão

Sendo a multiplicação e a divisão processos opostos, mas
intimamente relacionados, resulta que, para cada fato fundamen
tal da multiplicação há um fato correspondente da divisão.

Dominado um bom número de fatos fundamentais da multipli

cação e seus inversos, fixado o mecanismo da escrita desses fa
tos, o processo consiste em voltar aos primeiros para revisão e
fazer a associação dos fatos correspondentes da divisão.

Para facilitar essa aprendizagem serã necessário objeti
vação abundante e adequado. só assim, o raciocínio processar-se
ã, normalmente, dentro da seqüência lõgica abstrata, baseado
nas experiências sensitivas e motoras, que lhe forem dadas como
apoio.

A noção, de que a divisão ê operação oposta a multiplica
ção, deve ficar clara para a criança.

Assim, partindo das combinações fundamentais da multipli
cação com lacunas, chegar a divisão. Um exemplo:2 2 3 X . . = 62 X3+2 . X 2 = 6

- Que número devo tormar três vezes para ter seis?

- Em seis quantos dois hã? ou quantas vezes tomo dois pa
ra ter seis?
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Apresenta-se, inicialmente, o fato "armado" para favore
cer a compreensão da operação. Apresentada, no quadro, a contal oaramada 6|3 explicar, que para resolver esse problema teremos
que encontrar o número de vezes que o 3 - divisor - está conti
do em 6 - dividendo. Debaixo da chave, escrever o "número de
vezes", encontrado - quociente.

Fazer a criança notar, que estes dados são
multiplicação, apenas dispostos diferentemente: o
responde ao produto, o divisor e o quociente, aos
fácil, assim, mais adiante, a criança compreender
dessa operação.

os mesmos da

dividendo cor

fatores. Será

a prova real

Concluir,que para dividir há apoio no raciocínio da mul

tiplicação para o cálculo do quociente e que se verifica o acer
to deste cálculo, comparando o produto obtido com

Significação

o dividendo.

Duas são as principais idéias encerradas na divisão:

- dividir ê calcular "quantas vezes" um número está con
tido no outro;

- dividir ê "repartir" uma quantidade em grupos iguais.

Cartazes, material de manuseio, gráficos, fichas ilustra
tivas, ajudarão a criança a compreender a nova operação.

Saber quantas vezes um número está contido no outro, im
plica em subtraí-lo tantas vezes do outro, até não ser mais pos
sível a subtração.
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Assim, a criança terá que achar "quantas vezes” ela pode
rá tirar o divisor do dividendo, até não ser mais possível a
subtração.

É preferível, de início, dar apenas uma das idéias da di
visão. As situações de problemas, apresentadas, deverão estar
sempre dentro dessa idéia escolhida para iniciar o ensino.

A idéia do "quanto cabe", permite aproveitar a aprendiza
gem que a criança faz, satisfatoriamente, na contagem em série.
Saber quantas trés bolhinhas há em seis bolinhas, não passa du
ma contagem em série: 3, 6, 9, etc.

Ao contar os objetos ou desenhos em série, a criança es
tá, ao mesmo tempo, sentindo "quantas vezes" esse grupo se repe
te.

Problemas fáceis, como os exemplificados abaixo, reforça
rão na criança o significado da divisão. Ex.:

a) José fez um maço de cinco cenouras. Quantos maços ele
poderá fazer com 15 cenouras?

Deixar a criança lidar com as l5 cenouras e resolver o
problema. Ela terá sô um caminho a seguir, ou seja: contar cin
co cenouras e fazer o maço que José fez. Com as restantes fará
outros dois maços.

b) Maria tinha l2 laranjas. Colocou-as em pacotes de qua
tro laranjas. Quantos pacotes fez ela?

c) Pedro colocou seus soldadinhos em filas de trés. Quan
tas filas conseguiu fazer com seus l2 soldadinhos?
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Nesses exemplos, a criança sentirá, que dividir ê "sub 
trair uma quantidade de putras,vdrias vezes". Mostrou-se aqui
que dividir ê o inverso de multiplicar.

- Na mqltiplicação, somamos uma quantidade várias vezes;

- na divisão, subtraimos uma quantidade várias vezes.Ex.5 155 5 -5X5 X3 1015 15 -5 15[55 3
-5

O

Quando se iniciar o estudo da divisão dando problemas co
mo estes, deve-se levar a criança a raciocinar assim:

- Quantos 5 hã em 15. Obtida a resposta, perguntar: por
que? Esta pergunta auxiliará a criança a se servir dos fatos da
multiplicação para resolver a situação da divisão.

Exercícios para achar grupos iguais reforçam o significa
do da divisão. Ex.:

Quantos 2 hâ em 6?
2 em 6= 3OO 00 O0

Desenhe as bolinhas e escreva as respostas:

2 em 4= ? 3 em 6= ? 3 em l5= ?
5 em~lO= ? 4 em 8= ? 5 em l5= ?
Depois de bem fixada a idéia de "quantas vezes o divisor

está contido no dividendo", passar a idêia ”partitiva" da divi
são: dividir ê repartir uma quantidade em grupos iguais. Ex.:

Quero repartir seis maçãs entre três meninos.
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Quantas maçãs darei a cada um? |›l6|Ê___ .V ía e?i_1Ê_2 /53. f5* f)
U 0" Ú O Ú O

Nos problemas deste tipo, a criança será levada a dar ,
uma por uma, as maçãs para os colegas. E, se os números lhes
permitirem cálculo mental, elas sentirão os grupos iguais, ime
diatamente.

gatos comdivisão l

Dar atenção especial ã significação dos fatos em que o
divisor for l. Quando a divisão for para achar "quantas vezes "
o divisor está contido no dividendo, estes fatos são, de compre
ensão, relativamente fáceis. Na divisão para repartir em partes
iguais, ele se torna difícil, pois, neste caso, não estaremos
em verdade repartindo. Ex.:

Quando uma mãe tem dois filhinhos, divide igualmente, as

gulosices que traz, entre eles. Se tem três, quatro ou mais ,
igualmente, ela procede. Quando a mãe sõ tem um filho, tudo o
que ela traz ê para ele, não há de fato, divisão.

Portanto as divisões com divisor l não tem sentido práti
co. só mais adiante são úteis na demonstração das divisões abre
viadas por lO, l0O etc.

Fatos com zero

Os fatos com zero são fáceis de objetivar. Mostrar, que
quando nada se tem, nada se pode dar; e, não há divisão quando
"não se tem com quem dividir” (divisor zero). No entanto, jamais
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deixar de mencionar que o zero sozinho não tem valor. Mas acom

panhado de outros números de um a nove passará a ocupar um lu 

gar importante e que sem ele o número não teria seu valor.

Considerando-se que os alunos portadores de uma deficiên
cia mental terão mais dificuldade para aprender, o ensino além
de ser mais gradativo deverá ser bem mais motivador do que os
exemplos acima. O professor deverá em sala de aula observar ca

da caso e usar muita criatividade. Inclusive, explorar muito to
d os os objetos existentes em sala de aula e a prõpria sala e
as pessoas existentes nela.



Este trabalho procurou responder a seguinte questão:

Qual a metodologia adequada para ensinar a operação divi
são para deficientes mentais educáveis em classes especiais?

Discorreu-se em todo o trabalho dando sugestões para apli
cação de uma metodologia da operação divisão para deficientes
mentais educáveis.

Feita análise de alguns métodos, procurou-se utilizar o
método sintético, pela simplicidade e facilidade de seu manuseio

e também a utilização do material didático accessível ao profeâ
sor que são os objetos e pessoas existentes em sala de aula: os
próprios alunos, a sala de aula, os móveis existentes em sala
de aula, giz e quadro de giz. Sugeriu-se o acréscimo da criati
vidade do professor que ébo direto responsável pelo enriqueci 
mento e diversificação das atividades.

A validade das sugestões apresentadas nesse trabalho se
rão viáveis, se o professor realmente trabalhar treinando as
crianças no desenvolvimento de raciocínio, criatividade explo 
rando ao máximo o seu potencial e dinamisando, despertando cada

vez mais o raciocínio e destreza na aplicação de algarismos. Su
gestões solicitadas aos alunos enriquecerão as aulas e farão com
que o prõprio aluno crie momentos agradáveis e que despertem
sua atenção ao que o professor se propõe.
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Quanto aos objetivos do trabalho:

Desenvolver um estudo cientifico da metodologia da opera
ção divisão usada.junto a deficientes mentais educâveis.

O estudo propõs uma metodologia, prática e objetiva.para

ensinar a operação divisão para deficientes mentais educâveis.

Pretendeu-se fazer um estudo que vise não apenas buscar
melhorar nossa compreensão da matemática mas também auxiliar a

criança portadora de deficiência mental a qual têm a compreen 
são bem mais limitada. Por isso o professor com sua sabedoria

deve dosar adequadamente os degraus da operação divisão, onde
a criança portadora de deficiência mental tenha condições de
acompanhar a evolução do que vem acontecendo nesta metodologia

simples, prática sem sofisticações. (s.n.e.)
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