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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso objetiva analisar como está ocorrendo o ensino de 
Matemática para estudantes com deficiência intelectual nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental. Para isso, tratou-se sobre os dispositivos legais e normativos que sustentam a 
perspectiva da inclusão escolar, bem como, realizou-se estudos bibliográficos com foco na 
deficiência intelectual e no ensino de Matemática. Utilizou-se como metodologia principal a 
pesquisa qualitativa e como procedimentos de pesquisa a análise das estatísticas 
educacionais, com base nos microdados do Censo Escolar da Educação Básica (2017) e a 
entrevista semiestruturada. As entrevistas foram realizadas na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Presidente Tancredo de Almeida Neves, município de Caxias do Sul. A 
escolha dessa escola foi feita a partir do estudo das estatísticas educacionais, por meio do 
qual se constatou que essa instituição registra a maior presença de estudantes com 
deficiência intelectual nos Anos Finais do Ensino Fundamental, dentre as escolas públicas 
do município. Foram entrevistadas uma professora do AEE, uma professora de Matemática 
dos Anos Finais do Ensino Fundamental e uma estudante com deficiência intelectual 
matriculada nessa etapa de ensino. Os dados foram analisados com base no referencial 
teórico abordado e revelaram que a deficiência continua sendo vista como intrínseca ao 
indivíduo, tornando-se a principal causa da sua não aprendizagem. Além disso, não existe 
um entendimento claro a respeito da deficiência intelectual. Quanto à organização do 
currículo para o ensino de Matemática, prevalece a adaptação curricular como redução e 
simplificação dos conteúdos, limitando-se à Matemática básica e às atividades da vida 
diária. Percebe-se que existe uma tentativa de interação entre a professora de Matemática e 
a professora do AEE no planejamento de atividades para esses estudantes, contudo, essa 
não é uma prática na qual ocorra investimento de tempo com regularidade. A estudante 
apresenta-se satisfeita em participar dos atendimentos do AEE, mas não demonstra 
compreender a relevância do mesmo para seu processo de aprendizagem em Matemática. 
Quanto ao aprendizado de Matemática em sala de aula, embora a estudante evidencie ter 
um bom vínculo afetivo com sua professora, confirma que as atividades para ela são 
diferenciadas em relação aos colegas. Portanto, conclui-se que o modo como as 
professoras concebem a deficiência intelectual interfere na aposta que fazem no percurso 
de aprendizagem dos estudantes com essa deficiência no ensino de Matemática; o 
planejamento articulado entre os docentes do AEE e sala de aula deve ser concebido como 
uma prática intencional e regular; a organização do currículo no ensino de Matemática deve 
primar pela acessibilidade curricular dos estudantes, apostando na utilização de múltiplos 
recursos e estratégias e em situações de aprendizagem colaborativas para que os 
estudantes com deficiência possam participar do projeto pedagógico da turma; e, por fim, há 
a necessidade de novas pesquisas no campo da Educação Matemática que invistam no 
reconhecimento de boas práticas pedagógicas para esse público, com o intuito de 
desmistificar o olhar de incapacidade que recai sobre os estudantes com deficiência 
intelectual. 
 
Palavras-chave: Inclusão escolar. Ensino de Matemática. Deficiência Intelectual. Educação 
Especial. Currículo. 
  



ABSTRACT 

 

This assignment has the objective of analyzing how Mathematics is being taught to students 
with Intellectual Disability in the Final Years of the Elementary School. To achieve this, the 
normative and legal instruments that are the basis of the scholar inclusion were studied; also, 
bibliography studies focused on the Intellectual Disability and in the teaching of Mathematics 
were made. The main methodology utilized was the qualitative research and as research 
procedures the analysis of the educational statistics, based on the microdata of the Censo 
Escolar da Educação Básica (2017) [Elementary School Census – 2017]. The interviews 
were made at Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Tancredo de Almeida 
Neves (Tancredo de Almeida Neves Public Elementary School), which is located in Caxias 
do Sul. This school was chosen based on the studies of the educational statistics, which 
found that it has the biggest quantity of students with Intellectual Deficit in the final years of 
the Elementary Education in the city. The interviews were made with a teacher of the AEE 
(ESA - Educational Specialized Assistance), a Math teacher of the final years of elementary 
school and a student of the elementary school who has an Intellectual Disability. The data 
were analyzed based on the theoretical reference approached and revealed that the 
disability is still considered inherent to the individual, becoming the main reason for their 
difficulty in learning. Moreover, there is not a clear understanding about Intellectual Disability. 
Regarding the organization of the curriculum to the teaching of Math, it is more common the 
reduction and simplification of the topics, limited to the basics of Mathematics and to daily 
activities. It is noted that there is an effort of interaction between the two teachers in the 
planning of classes to these students, but there is not a regular time invested on it. The 
student seems satisfied in attending the classes, but she does not show signs of 
understanding its relevance in the process of learning Math. Regarding the in class learning, 
the student has a good relation with the teacher, even though she confirms that the activities 
given to her are different from other student’s activities. Therefore, it is found that the way the 
teachers realize the intellectual disability interferes in the bet they make in the student’s path 
in the learning of Math.; the articulated planning between the teachers of the AEE and the 
classroom must be conceived as a regular and intentional practice; the organization of the 
Math curriculum must excel on the students curricular accessibility, betting on the use of 
multiple resources and strategies and in situations of collaborative learning so as to the 
students with disability are able to participate in the pedagogical project of the class; and, 
there is the need of new researches in the field of Mathematical Education which may invest 
in the recognition of good pedagogical practices to this public, with the purpose of 
demystifying the look of inability which falls on students with intellectual disability. 
  

Key-words: School inclusion. Math teaching. Intellectual disability. Special education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, a escola inclusiva é uma realidade indiscutível, garantida em lei e 

independente da crença dos educadores. O sucesso da mesma é que perpassa pela visão 

daqueles que a colocam em prática. Estados e municípios brasileiros, através dos 

Conselhos de Educação e em consonância com a Federação, criam normativas para 

atender de forma eficaz e legal à demanda da educação inclusiva em seu território. Assim, a 

legislação está em constante mudança, em busca de uma verdadeira sociedade inclusiva. 

 De acordo com Heredero (2010, p. 195): 

 
A definição da educação como direito de todos e dever do Estado assegura 
que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola de todos. Com estas 
ações, voltadas para a inclusão, pretende-se garantir a universalidade e a 
equidade para todos os cidadãos na rede regular de ensino. 
 

Partindo desse contexto, é importante que a escola passe a enxergar a 

individualidade de seus educandos, operando a partir de suas potencialidades e não de 

suas deficiências ou dificuldades. Esse é o princípio da equidade, que, diferente da 

igualdade, não propõe tratamento igual a todos, mas sim considera a realidade de cada um 

e propõe ações baseando-se na mesma. 

Ainda sobre a importância de uma educação para todos, destaca-se a pesquisa de 

Dal Zotto (2014), decorrente de um trabalho de conclusão de curso desenvolvido no IFRS 

Campus Caxias do Sul, na área da educação especial e matemática, que reforça a 

necessidade de continuidade dos estudos nessa temática. Na pesquisa de Dal Zotto (2014, 

p. 49), a mesma relata que: 

 
[...] o professor de matemática e do aluno com necessidades educacionais 
especiais ainda não estão preparados para essa realidade, o sistema 
educacional como um todo ainda apresenta dificuldades na implantação 
dessa nova perspectiva de Educação Inclusiva, tornando-se fatores para 
que em vez de semear a inclusão pratica-se a exclusão.  
 

Diante do exposto, este trabalho pretende verificar a relação que se forma entre o 

ensino da Matemática e os estudantes com deficiência intelectual. A escolha do público-alvo 

como sendo estudantes com deficiência intelectual surgiu pela verificação, após algumas 

pesquisas, de que esse grupo vem aumentando nas escolas e não há muitos trabalhos 

tratando do ensino de Matemática para os mesmos. 

Percebe-se que “[...] historicamente, os alunos inseridos na categoria de deficiência 

intelectual constituem o maior grupo em relação aos alunos público-alvo da educação 

especial.” (SILVA, 2016, p. 75). Ainda, de acordo com Silva (2016, p. 81), tem-se que esse 
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público específico vem aumentando consideravelmente, ao ser comparado com outras 

deficiências nas escolas regulares. 

 
Analisando apenas os dados do ensino comum, podemos constatar que, no 
ano de 2007, temos um porcentual de 37,6% de alunos com deficiência 
intelectual comparado às matrículas gerais de alunos com NEE. Em 2010, 
podemos perceber que a população com deficiência intelectual, ainda do 
ensino comum, duplica, se compararmos apenas os números dessa 
categoria, passando de 105.503 alunos para 231.449, e triplicando, em 
2012, quando temos 337.674, e em 2014 esse contingente aumenta para 
416.982 alunos identificados com deficiência intelectual. Ao considerarmos 
os percentuais em relação ao total de matrículas dos alunos com NEE, 
identificamos 52,2%, em 2010, 59,2%, em 2012 e 60% no ano de 2014. 
Dessa forma, podemos identificar que o contingente numérico de alunos 
inseridos na categoria de deficiência intelectual no Censo Escolar teve um 
expressivo aumento nos últimos anos.  
 

A deficiência intelectual é uma condição que surge diante da interação do sujeito 

com o meio. Portanto, cabe às escolas garantir a quebra das barreiras que impedem o pleno 

desenvolvimento desses estudantes. No momento atual, no qual é crescente o número de 

alunos com deficiência presentes nas escolas regulares, verifica-se a necessidade de uma 

discussão que perpasse por todas as áreas da educação, inclusive a Matemática, 

repensando formas eficazes para o acesso e a permanência desses alunos na escola. 

Sabe-se que a Matemática tem caráter imprescindível na vida das pessoas. Ela é 

ocupada em situações cotidianas e, mesmo sem perceber, o seu uso faz parte de ações 

simples e complexas do dia a dia.  

 
Vale ressaltar que a matemática faz parte inexorável da vida de todas as 
pessoas e desempenha um papel importante pelo fato de possibilitar 
resolver problemas do dia-a-dia, além de ser um instrumento de linguagem 
e comunicação, desempenhando um papel fundamental na formação do 
pensamento lógico matemático a partir do desenvolvimento de 
competências e habilidades de raciocínio. (SANI; JUNIOR, 2013, p. 112).  
 

Percebendo-se a importância da disciplina para a vida, é necessário encontrar meios 

para aproximá-la da realidade dos estudantes com deficiência intelectual. Para isso, é 

preciso investigar como está ocorrendo o processo de ensino-aprendizagem da Matemática, 

especificamente nos anos finais do Ensino Fundamental, já que, segundo Costa, Picharillo e 

Elias (2016), é perceptível que, para esses estudantes, são ensinados principalmente os 

conteúdos considerados de matemática básica. Nesse viés, para Dal Zotto (2014, p. 15), 

 
[...] é necessário que se desenvolva um ensino em que o enfoque também 
seja os conteúdos científicos a serem aprendidos. Esses conteúdos devem 
ser iguais aos dos demais alunos, visando que esses conhecimentos são 
valorizados e requeridos de todos os indivíduos.  

 
Entender como os professores de Matemática enxergam os estudantes com 

deficiência intelectual, suas possibilidades e potencialidades, bem como a maneira com que 
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esses estudantes interagem diante desse componente curricular, é necessário para 

construir caminhos que aproximem professor e aluno, na busca de estratégias que facilitem 

a aquisição de noções matemáticas fundamentais para uma vida independente por parte 

desses estudantes. 

Cabe, ainda, mencionar que o enfoque a um grupo de sujeitos específicos – sujeitos 

com deficiência intelectual – justifica-se pela complexidade que envolve a escolarização 

desses sujeitos perante uma cultura que estigmatiza, infantiliza e incapacita as pessoas com 

deficiência intelectual. Reforça-se que não é intenção desse trabalho defender uma 

pedagogia específica no ensino de Matemática para as pessoas com deficiência intelectual 

e, sim, possibilitar a reflexão a respeito de modelos pedagógicos que possam atender as 

singularidades dos estudantes com deficiência intelectual e, simultaneamente, beneficiar a 

todos os estudantes que compõem a classe escolar. Desse modo, entende-se que os 

conhecimentos pedagógicos são basilares e fundamentais para escolarização de todos os 

estudantes, independente da deficiência ou outra característica/condição que os inscreva 

politicamente como público da diversidade.  

À vista disso, essa pesquisa propõe-se a analisar como está ocorrendo o ensino de 

Matemática para estudantes com deficiência intelectual nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, com foco específico em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Caxias 

do Sul na qual, por meio da análise das estatísticas educacionais, constatou-se a presença 

quantativamente maior de estudantes com deficiência intelectual. Para tal, foram traçados 

os seguintes objetivos específicos: 

- Mapear a presença dos estudantes com deficiência intelectual nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental nas escolas públicas de Caxias do Sul a partir das estatísticas 

educacionais do Censo Escolar da Educação Básica; 

- Constatar o entendimento da deficiência intelectual por parte do professor do AEE e 

do professor de Matemática que atende esse público-alvo; 

- Analisar a organização do currículo na disciplina de Matemática, bem como, as 

estratégias de ensino que são oportunizadas para os estudantes com deficiência intelectual 

nos Anos Finais do Ensino Fundamental; 

- Investigar a ação pedagógica dos professores de Matemática e do AEE perante os 

estudantes com deficiência intelectual, matriculados nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, quanto ao ensino-aprendizagem na área de Matemática; 

- Perceber se existe interação entre o professor de Matemática e o professor do AEE 

no que se refere ao planejamento de atividades para os estudantes com deficiência 

intelectual nos Anos Finais do Ensino Fundamental; 

- Apontar as facilidades e dificuldades do ensino-aprendizagem para os estudantes 

com deficiência intelectual nos Anos Finais do Ensino Fundamental. 



12 
 

 Essa pesquisa está organizada em 8 capítulos, sendo o primeiro destinado a essa 

introdução. O capítulo 2 apresenta a contextualização histórica da Educação Especial no 

Brasil. O capítulo 3 trata do ensino de Matemática e estudantes com deficiência, trazendo 

um levantamento bibliográfico nas pesquisas acadêmicas. O capítulo 4 diz respeito à 

deficiência intelectual e escolarização, trazendo o histórico do termo atualmente utilizado 

para se referir à deficiência e a visão da sociedade e das escolas a respeito desses 

estudantes. O capítulo 5 retrata a metodologia aplicada na pesquisa, caracterizando-a e 

descrevendo as ações executadas para realização da mesma. O capítulo 6 apresenta a 

análise dos resultados obtidos com este estudo. O capítulo 7 expõe a conclusão do mesmo, 

reportando-se ao problema norteador e esclarecendo-o, apontando perspectivas para 

estudos futuros, já que as questões levantadas dão margem a novas explorações. Por fim, o 

capítulo 8 traz as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

 Neste capítulo será retratada a contextualização histórica da Educação Especial no 

Brasil, sendo apresentados os documentos oficiais mais importantes que tratam da mesma 

no país. 

 Conforme a Constituição Federal (BRASIL, 1988, não paginado), no capítulo III, 

artigo 205, 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.  
 

Vê-se, portanto, que a mesma deve ser ofertada a todos, independentemente de sua 

condição física, mental ou social. No Brasil, durante muito tempo, esse olhar não foi dado à 

educação e a escola era um espaço de aprendizagem para um grupo privilegiado. Essa 

realidade aparece no documento Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), que contextualiza a escola como uma instituição que, 

ao longo da história, fez da escolarização privilégio de um grupo e deu à educação um 

caráter discriminatório. 

Percorrendo o caminho histórico da inclusão no Brasil, verifica-se que foi no Brasil 

Imperial, no Rio de Janeiro, que duas instituições começaram a dar suporte às pessoas com 

deficiência visual e auditiva; em 1854, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto 

Benjamin Constant (IBC), e em 1857, o Instituto dos Surdos Mudos, atual Instituto Nacional 

da Educação dos Surdos (INES). (BRASIL, 2008). 

Com o surgimento do Instituto Pestalozzi em 1926, esse suporte se estendeu às 

pessoas com deficiência intelectual. Nessa instituição, em 1945, o atendimento 

especializado foi oferecido também às pessoas com superdotação. Anos mais tarde, em 

1954, surgiu a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). (BRASIL, 2008). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 4.024/61 apontou “[...] 

o direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de 

ensino.” (BRASIL, 2008, p. 7). A Lei nº 5.692/71 alterou a LDBEN de 1961 e definiu 

tratamento especial aos estudantes com deficiências físicas e mentais “[...] reforçando o 

encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais”. (BRASIL, 2008, p. 7). 

Em 1973, o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) foi criado pelo 

Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de coordenar a educação especial no Brasil. 

Nota-se aqui um atendimento com visão assistencialista e de iniciativas isoladas do Estado 

nesse âmbito da educação. (BRASIL, 2008). 
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Mudanças começaram a ocorrer a partir da Constituição Federal de 1988, que, no 

artigo 208, parágrafo III, coloca como dever do Estado o atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. (BRASIL, 1988). 

Internacionalmente, “[...] documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos 

(1990) e a Declaração de Salamanca (1994) passam a influenciar a formulação das políticas 

públicas da educação inclusiva.” (BRASIL, 2008, p. 7).  

No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial, em 1994, orientou o processo 

de integração, proporcionando o acesso às classes regulares àqueles que conseguiam 

acompanhar as atividades curriculares no mesmo ritmo que os ditos normais. A mesma “[...] 

não provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira que sejam valorizados 

os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mantendo a responsabilidade 

da educação desses alunos exclusivamente no âmbito da educação especial.”. (BRASIL, 

2008, p. 8). 

A LDBEN, Lei nº 9.394/96 

 
[...] preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos 
currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às 
suas necessidades; assegura a terminalidade específica àqueles que não 
atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em 
virtude de suas deficiências e; a aceleração de estudos aos superdotados 
para conclusão do programa escolar. (BRASIL, 2008, p. 8).  
 

Em 1999, o Decreto Federal nº 3.298 “[...] define a educação especial como uma 

modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, enfatizando a 

atuação complementar da educação especial ao ensino regular”. (BRASIL, 2008, p.8). 

Seguindo este processo de mudança na concepção da inclusão, as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001 

(BRASIL, 2001a), no artigo 2º, determinaram que: 

 
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. (BRASIL, 2001a, p. 1).  
 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, apresentou a ideia de 

escola inclusiva, estabelecendo objetivos e metas para que a mesma se concretizasse. Em 

suas diretrizes a respeito da educação especial, traz que:  

 
A educação especial, como modalidade de educação escolar, terá que ser 
promovida sistematicamente nos diferentes níveis de ensino. A garantia de 
vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiência é uma 
medida importante. (BRASIL, 2001b, não paginado).  
 

Ao longo dos anos, leis e portarias vieram para complementar essa ideia. Ainda, a 

Resolução CNE/CP nº 1/2002, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
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Formação de Professores da Educação Básica, definiu que no currículo das instituições de 

ensino superior deveria constar “formação docente voltada para a atenção à diversidade e 

que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais”. (BRASIL, 2008, p. 9).  

Em apoio à educação inclusiva, em 2003, o MEC efetivou o Programa Educação 

Inclusiva: direito à diversidade, que promoveu a formação continuada de educadores e 

gestores das redes municipal e estadual de ensino, o qual incentivou a formação de 

sistemas educacionais inclusivos. (BRASIL, 2008).  

Ainda nessa perspectiva, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em 

2007, propôs “[...] a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de 

salas de recursos e a formação docente para o atendimento educacional especializado.”. 

(BRASIL, 2008, p. 11). No mesmo ano, o Decreto 6.094/2007 (BRASIL, 2007), que trata da 

implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, no artigo 2º, 

garante “[...] o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais 

especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas 

escolas públicas;” (BRASIL, 2007, não paginado). 

Em 2008, o MEC apresenta a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, “[...] que acompanha os avanços do conhecimento e das lutas 

sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para 

todos os alunos.” (BRASIL, 2008, p. 5). Essa Política surge como um marco significativo 

para a educação especial, e define seu público alvo como sendo “[...] os alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação” 

(BRASIL, 2008, p. 15). 

No ano de 2009, o Decreto nº 6.949 (BRASIL, 2009a) torna pública a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que reconhece que: 

 
[...] a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da 
interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e 
ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na 
sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 
(BRASIL, 2009a). 
 

A Convenção provoca uma mudança significativa no conceito de pessoa com 

deficiência. A partir da mesma, a deficiência passa a ser da sociedade (modelo social), e 

não mais do sujeito (modelo clínico). Assim, a sociedade é que precisa se adaptar para 

eliminar as barreiras que impedem a pessoa com deficiência de atuar na mesma. 

A Resolução CNE/CEB 04/2009 (BRASIL, 2009b), a fim de organizar os sistemas 

educacionais inclusivos, instituiu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) na Educação Básica, reiterando o texto da Política Nacional da 
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Educação Especial que determinou o público alvo da educação especial. Também, no artigo 

2º, definiu a função do AEE sendo  

 
[...] complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da 
disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que 
eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e 
desenvolvimento de sua aprendizagem. (BRASIL, 2009b, p. 1).  
 

Além disso, trouxe que “Para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial 

que o habilite para o exercício da docência e formação específica para a Educação 

Especial” (BRASIL, 2009b, p. 3). Também, definiu as atribuições do profissional do AEE no 

artigo 13: 

 
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 
de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas 
dos alunos público-alvo da Educação Especial; II – elaborar e executar 
plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade; III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos 
na sala de recursos multifuncionais; IV – acompanhar a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula 
comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; V – 
estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; VI – orientar 
professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 
utilizados pelo aluno; VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a 
ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e 
participação; VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de 
aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 
participação dos alunos nas atividades escolares. (BRASIL, 2009b, p. 3).  
 

Em 2011 surgiu o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver 

sem Limites (BRASIL, 2011), que, no artigo 3º, apresenta como diretrizes a garantia tanto de 

um sistema educacional inclusivo, como de equipamentos acessíveis para pessoas com 

deficiência e transporte adequado. Também visa o investimento em tecnologia assistiva. 

A Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014a), que estabelece o Plano Nacional de 

Educação para a década de 2014 a 2024, assegurou a educação inclusiva em todos os 

níveis, etapas e modalidades. Também, apresentou como meta a universalização do acesso 

à educação básica e ao AEE, no ensino regular, para pessoas com idade de 4 a 17 anos.  

Em 2015, foi criada a Lei nº 13.146 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (LBI), “[...] destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à 

sua inclusão social e cidadania.” (BRASIL, 2015, não paginado). No artigo 28, reforça a 

obrigatoriedade do poder público de garantir a inclusão em todos os níveis e modalidades 

do ensino, bem como o acesso e a permanência das pessoas com deficiência nas escolas, 
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por meio “[...] de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a 

inclusão plena;” (BRASIL, 2015, não paginado).  

A Lei nº 13.409, criada em 2016, incluiu as pessoas com deficiência no programa de 

cotas das instituições federais em cursos técnicos de nível médio e ensino superior 

(BRASIL, 2016). 

Atualmente, o MEC divulgou notícias1 sobre a necessidade de atualização na Política 

Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, a fim de 

garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem como um direito de 

todos. Há manifestações da sociedade civil, a partir dessa primeira declaração do MEC, 

pedindo por um momento de abertura para participação do debate desta atualização. 

 Percebe-se que, no decorrer da história, houve evoluções significativas na legislação 

que trata da educação especial. No que diz respeito à educação, é necessário, agora, que 

os profissionais se apropriem das leis existentes, participando sempre que possível das 

propostas de mudanças que vão surgindo e buscando estratégias para que a inclusão 

realmente se efetive nas escolas regulares.  

  

                                                
1  

A divulgação ocorreu no mês de abril de 2018. 
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3 ENSINO DE MATEMÁTICA E ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

 

 Neste capítulo será realizado um levantamento bibliográfico nas pesquisas 

acadêmicas retiradas do Banco de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES2) e em periódicos que envolvem o ensino de Matemática 

e estudantes com deficiência. Os periódicos são: Educação Matemática em Revista3, 

Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática4 e REMAT: Revista Eletrônica da 

Matemática5. 

 

3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO NAS PESQUISAS ACADÊMICAS 

 

Neste subcapítulo será abordada uma revisão literária inicial a partir da seleção de 

17 pesquisas acadêmicas, realizada no Banco de Periódicos da CAPES. Essas 17 

pesquisas foram selecionadas pela existência de relação entre seus temas e o tema deste 

trabalho.  

Sete dos trabalhos selecionados estão relacionados com o ensino de Matemática 

para estudantes com deficiência intelectual.  Dentre as pesquisas selecionadas, quatro 

estão relacionadas à deficiência visual. Percebeu-se que existe uma literatura mais ampla, 

além dos textos selecionados, no que diz respeito às outras deficiências, como a visual.  

Três trabalhos foram realizados com a intervenção conjunta dos professores do AEE e dos 

professores formados em Matemática. Um trabalho foi realizado somente com a intervenção 

de professor do AEE e três somente com professores formados em Matemática.  

No âmbito geral das pesquisas, nove foram realizadas em escolas da rede regular de 

ensino e quatro em escolas ou instituições de Educação Especial. Verificou-se que dois 

trabalhos abordam a importância de um currículo inclusivo. Ainda, das 17 pesquisas, três 

retratam a utilização de jogos e/ou materiais concretos como facilitadores de aprendizagem 

e duas a utilização de programas computacionais na construção do conhecimento 

matemático.  Destaca-se que em três das pesquisas selecionadas encontrou-se a 

importância da abordagem da inclusão na formação inicial dos professores de Matemática.  

                                                
2 
 CAPES. Portal de Periódicos da CAPES. Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br/>. 

Acesso em: 04 abr. 2018. 
3  

SBEM. Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Disponível em: 
<http://www.sbem.com.br/revista/index.php/emr/index>. Acesso em: 01 nov. 2018. 
4  

REVEMAT. Revista Eletrônica de Educação Matemática. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat>. Acesso em: 01 nov. 2018. 
5  

REMAT. Revista Eletrônica da Matemática. Disponível em: 
<https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/REMAT>. Acesso em: 01 nov. 2018. 
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Com relação à formação dos professores, a Resolução CNE/CEB nº 2 de 2001 

(BRASIL, 2001a), em seu artigo 18, diferencia professores capacitados e professores 

especializados. De acordo com a mesma, professores capacitados são aqueles que tiveram, 

em sua formação de nível médio ou superior, conteúdos sobre educação especial. Já os 

professores especializados são aqueles que tiveram, comprovadamente:  

 
I - formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de 
suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à 
licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais do ensino 
fundamental; II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas 
específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes 
áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino 
fundamental e no ensino médio; (BRASIL, 2001a, p. 5).  
  

Ainda, a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), em seu artigo 59, traz que: 

 
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação: [...] III - professores com especialização adequada em nível 
médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores 
do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns; (BRASIL, 1996, não paginado).  
 

Destaca-se, a respeito desse assunto, a pesquisa de Rosa (2014), que trata da 

análise de entrevistas realizadas com sete professores capacitados, formados em 

Matemática, e duas professoras especializadas, que trabalham no AEE e ensinam 

Matemática.  

Em sua pesquisa, a autora realizou uma análise das respostas dos professores 

entrevistados. Uma das perguntas feitas se referia a sensação dos professores ao entrarem 

em uma sala de aula e se depararem com um aluno com deficiências pela primeira vez. 

Segundo a autora, a respeito das respostas dos professores com formação em Matemática, 

“independente de quantos anos de experiência na docência eles tinham, percebemos a 

mesma insegurança de um professor no início da carreira, quando se deparava com alunos 

com deficiência em sua sala de aula”. (ROSA, 2014, p. 115)  

Conforme Rosa (2014, p. 19) é necessário repensar a formação e capacitação dos 

professores, pois os mesmos 

 
[...] sentem-se sozinhos nessa busca por recursos e soluções para que, 
efetivamente, tornem possível a inclusão dos alunos com deficiência em 
suas salas de aula. De fato, além de uma formação de percepção do 
diferente, é preciso também uma formação que possibilite a criação de 
práticas educativas inclusivas, favorecendo uma reformulação do currículo e 
da estrutura escolar e um olhar mais próximo das políticas públicas nas 
unidades de ensino.  
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Ainda, segundo Rosa (2014), por meio das narrativas foi possível identificar a 

percepção, tanto dos professores quanto dos demais estudantes, de que as pessoas com 

deficiência são limitadas quanto à aprendizagem. Essa visão faz com que se sobressaia a 

deficiência e não as potencialidades do aluno, incapacitando-o de aprender. 

Destaca-se também, a respeito da formação dos professores, a pesquisa de Cintra 

(2014), que analisa o envolvimento de licenciandos em Matemática com projetos relativos à 

Inclusão. A autora salienta que  

 
[...] a formação inicial é um momento privilegiado para produzir 
conhecimentos que possam auxiliar na compreensão de situações 
complexas de ensinar e aprender para a diversidade, desenvolvendo uma 
atitude crítica em relação à Educação Especial (CINTRA, 2014, p. 31).  
 

Ao longo da pesquisa, a autora enfatiza a importância da aprendizagem teórica 

aliada à prática na formação inicial do professor. A mesma comenta que  

 
As práticas que foram vivenciadas pelos licenciandos fizeram com que se 
sentissem mais seguros para atuar frente a possíveis mudanças que 
possam existir em uma sala de aula que tenha alunos com deficiência. 
Nessa direção, o trabalho desenvolvido possibilitou que alunos 
desenvolvessem uma aprendizagem relacionada à prática do futuro 
professor. Em especial, proporcionou o “conhecimento da prática”, pois os 
alunos aprenderam colaborativamente, por meio das investigações 
propostas nos projetos. (CINTRA, 2014, p. 126).  
 

Assim, destaca a “[...] importância de disciplinas com características investigativas e 

que possibilitem discussão acerca da prática docente nos cursos de formação inicial de 

professores de Matemática.” (CINTRA, 2014, p. 132). 

Com relação à intervenção conjunta dos professores de Matemática e professores do 

AEE, ainda na pesquisa de Rosa (2014), encontra-se que a colaboração entre professores 

capacitados e professores especializados é um caminho significativo e fundamental a ser 

tomado para que se alcance a construção de uma escola inclusiva.  Nesse viés, destaca-se 

o trabalho de Petró (2014), no qual houve a realização de uma entrevista com professores 

de matemática, professores do AEE, gestores educacionais, além de outras pessoas que 

não são o foco da análise aqui realizada. No mesmo, a autora evidencia  

 
[...] que a relação de trabalho em conjunto que os professores de 
matemática entrevistados esperam que aconteça entre eles e os 
professores do AEE atualmente acontece em algumas escolas de forma 
fragmentada. As gestoras afirmam que essa fragmentação ocorre porque 
cada um está trabalhando de forma isolada, pois falta diálogo entre esses 
professores. (PETRÓ, 2014, p. 74).  
 

A interação entre os professores da sala regular e os professores do AEE é de suma 

importância, pois somente por meio da união e colaboração dos mesmos é possível 

construir recursos que auxiliem na aprendizagem dos estudantes com deficiência. (PETRÓ, 
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2014). É preciso que se estabeleça uma relação de confiança e cumplicidade entre esses 

profissionais para que apareçam resultados positivos na aprendizagem dos estudantes. 

Para que aconteça a parceria entre o professor do AEE e o professor de 
matemática, há a necessidade de cada um conhecer e ter clareza quanto ao 
seu papel e suas atribuições, pois o que se quer e se busca é que o 
professor de matemática possa dar aulas de matemática diversificadas e 
inovadoras que contemplem a turma toda, sem exclusões, e que ele 
encontre no professor do AEE um apoio ao seu trabalho, por meio de 
orientações e oferta de recursos didáticos. (PETRÓ, 2014, p. 76). 
 

Com relação à ideia de um currículo inclusivo, a mesma é abordada, principalmente, 

no trabalho de Heredero (2010). Segundo o autor, a educação é um direito de todos e dever 

do Estado, portanto, a escola deve ser um lugar no qual o ensino seja tratado como 

universal, para que todos tenham condição de acesso e permanência na mesma. 

Ainda, segundo Heredero (2010), com a ideia de escolarização para todos, não são 

os novos estudantes que precisam se adaptar às escolas, mas sim elas aos novos alunos, 

através de mudanças significativas na organização do ensino.  

 
É preciso reconhecer que cada aluno aprende de uma forma, e com um 
ritmo próprio. Respeitar a individualidade de todas as pessoas significa dar 
oportunidades para todos aprenderem os mesmos conteúdos, fazendo as 
adequações necessárias do currículo. (HEREDERO, 2010, p. 198).  
 

O autor traz que as adaptações curriculares “São, em consequência, o conjunto de 

modificações que se realizam nos objetivos, conteúdos, critérios e procedimentos de 

avaliação, atividades e metodologia para atender às diferenças individuais dos alunos” 

(HEREDERO, 2010, p. 200). Ainda, aborda essas adaptações curriculares como 

oportunidade de auxílio na aprendizagem dos alunos, pois o objetivo das mesmas seria 

adequar o currículo às especificidades dos estudantes. 

 
As adaptações curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais de 
atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que 
se realize a adaptação do currículo regular, quando necessário, para torná-
lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. 
Não é um novo currículo, mas sim um currículo dinâmico, alterável, passível 
de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. 
(HEREDERO, 2010, p. 200).  
  

Heredero (2010) conclui que as adaptações curriculares são necessárias para a 

inclusão dos alunos com necessidades especiais e as mesmas devem ser feitas de maneira 

gradativa e contínua, abrangendo  

 
[...] desde ajustes pouco significativos, [...] a modificações mais 
significativas, [...] desde ajustes temporários a modificações mais 
duradouras, sempre tomando a referência do nível, no qual está 
escolarizado o aluno com deficiência. (HEREDERO, 2010, p. 206).  
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Com relação à temática do “currículo inclusivo”, Haas e Baptista (2016) entendem 

que a função social da escola deve ser considerada na relação estabelecida entre currículo 

e educação especial. 

[...] ao estabelecermos a relação entre currículo e educação especial, 
tensionamos o direito dos sujeitos da educação especial de acesso ao 
conhecimento em sentido amplo, isto é, englobando a participação nos ritos 
cotidianos da escola, a integração e a vivência compartilhada com seus 
pares dos distintos espaços-tempos de aprendizagem, bem como a 
possibilidade de experienciar, compreender e assimilar os conteúdos 
historicamente produzidos. (HAAS; BAPTISTA, 2016, p. 119).   
 

Ainda, Haas e Baptista (2016) salientam que as adaptações curriculares, quando 

associadas simplesmente à redução de conteúdos ou aumento do tempo destinado à tarefa, 

se aproximam da visão que associa o conceito de currículo escolar apenas como uma 

listagem de conteúdos, enxergando a deficiência como do indivíduo, sem considerar a 

interferência do contexto social.  

Organizar um currículo inclusivo vai muito além do que simplesmente escolher 

conteúdos. Assim, Haas e Baptista (2016, p. 125) trazem que:  

 
[...] os documentos normativos ou orientadores da política de educação 
especial que tratam do Atendimento Educacional Especializado [...] não 
retomam mais as expressões “adaptação ou adequação curricular e 
flexibilização curricular” e passam a dar visibilidade a expressões como 
“acessibilidade curricular e adequações razoáveis”, ao relacionarem 
currículo e educação especial.  
 

Considerando essa nomenclatura, os currículos escolares precisam ser repensados 

de modo a garantirem a eliminação das barreiras que impedem os estudantes com 

deficiência de terem acesso ao conhecimento global oferecido pela escola. É através desse 

que se criam mecanismos e meios para que todos os alunos tenham o direito à 

aprendizagem assegurado.  

Para os autores, deve existir uma estreita relação entre currículo, Educação Especial 

e AEE, pois esse último “[...] tem um papel relevante na tessitura das redes de apoio à 

inclusão escolar dos estudantes com deficiência.” (HAAS; BAPTISTA, 2016, p. 125). Ainda, 

de acordo com os autores mencionados, é o AEE o responsável por oferecer recursos que 

eliminem as barreiras que impedem a interação entre os estudantes com deficiência e o 

conhecimento. Haas e Baptista (2016) também salientam que a articulação entre o professor 

da sala de aula regular e o professor do AEE possibilita a construção de um currículo 

formador de novos saberes para todos os alunos, fazendo com que o estudante com 

deficiência se integre no trabalho coletivo.  

Seguindo a temática de um “currículo inclusivo”, destaca-se o trabalho de 

Albuquerque, Mori e Lacanallo (2009), que parte do pressuposto da importância da 

utilização dos jogos como recurso pedagógico para o ensino da Matemática. 
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Os autores começam apontando que as mudanças que vêm ocorrendo na educação 

“[...] impõem a urgência de uma reestruturação curricular, o estabelecimento de novos 

referenciais teóricos, bem como de práticas pedagógicas que atendam e assegurem a 

aprendizagem de todos os alunos.” (ALBUQUERQUE; MORI; LACANALLO, 2009, p. 156). 

O trabalho envolveu uma observação das práticas pedagógicas em uma sala de recursos 

(SR) de uma escola regular, e foi constatado pelos autores que  

 
Um dos recursos didáticos mais presente no trabalho realizado em SR é o 
jogo. Do total de vinte e cinco observações realizadas, em 40% foram 
desenvolvidas atividades voltadas à Matemática, nas quais predominaram 
os jogos. Estes envolviam conteúdos como tabuada, divisibilidade e valor 
monetário, geometria, com ênfase para a criação de formas e figuras livres, 
e outros focando o raciocínio e estratégias lógicas. (ALBUQUERQUE; 
MORI; LACANALLO, 2009, p. 157).  
 

Porém, os autores destacam que, na maioria das vezes, os jogos eram utilizados 

como recurso de compensação e passatempo. Quando assim utilizados, os mesmos não 

contribuem para a aprendizagem dos alunos, que acabam não conseguindo relacionar os 

jogos com os conteúdos que estão sendo ensinados. (ALBUQUERQUE; MORI; 

LACANALLO, 2009).  

Assim, percebe-se que é necessário que os jogos não sejam utilizados apenas como 

maneira de fixação do conteúdo já trabalhado. (ALBUQUERQUE; MORI; LACANALLO, 

2009). É importante utilizá-lo como instrumento facilitador para a elaboração de conceitos e 

aquisição de conhecimentos, pois “Ao fazer uso do jogo como recurso de aprendizagem, 

desenvolvimento e mediação, o professor favorece a zona de desenvolvimento proximal de 

forma descontraída, porém intencional e planejada”. (ALBUQUERQUE; MORI; 

LACANALLO, 2009, p. 162). 

Referente à abordagem do ensino de Matemática para pessoas com deficiência 

intelectual destaca-se o trabalho de Costa, Picharillo e Elias (2016). A pesquisa tem como 

objetivo identificar quais as estratégias e conteúdos ensinados em Matemática para os 

estudantes com deficiência intelectual, através da leitura de pesquisas empíricas já 

existentes na literatura. 

No trabalho, os autores concluem que “[...] ainda há poucas pesquisas empíricas 

acerca do ensino de matemática a pessoas com deficiência intelectual.” (COSTA; 

PICHARILLO; ELIAS, 2016, p. 156). Além disso, segundo Costa, Picharillo e Elias (2016), os 

conteúdos que foram trabalhados com esses estudantes na maioria dos estudos 

encontrados são considerados como matemática básica, sendo principalmente de pré-

aritmética ou aritmética, “Porém, dentre os estudos analisados, em nenhum deles foram 

encontrados os conceitos de geometria, tanto plana como espacial, também fundamentais 

para a vida cotidiana” (COSTA; PICHARILLO; ELIAS, 2016, p. 156).   
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Assim, fica evidente que, apesar de alguns avanços identificados durante a leitura 

das pesquisas, os estudantes com deficiência intelectual ainda não têm acesso à 

matemática elementar, indispensável para aquisição de autonomia. (COSTA; PICHARILLO; 

ELIAS, 2016) Ainda: 

 
Na literatura acerca de habilidades matemáticas em pessoas com 
deficiência intelectual, notou-se que, antes de introduzir quaisquer 
habilidades matemáticas elementares, tão importantes para a vida dessas 
pessoas, faz-se necessário o levantamento do repertório de entrada, ou 
seja, perceber o que cada uma delas sabe, para somente em seguida 
realizar o planejamento do ensino. (COSTA; PICHARILLO; ELIAS, 2016, p. 
157).  
 

Além disso, os autores fizeram uma análise a respeito das estratégias de ensino da 

Matemática utilizadas para alunos com deficiência intelectual. Na literatura encontrada, os 

autores perceberam um maior destaque para 

 
[...] a ferramenta computacional, associada à equivalência de estímulos e à 
rede de relações entre estímulos e respostas, que, por sua vez, vem 
permitindo produzir e sistematizar procedimentos que tornam mais eficazes 
o seu ensino [...] (COSTA; PICHARILLO; ELIAS, 2016, p. 157).  
 

Ainda na perspectiva de que há poucas pesquisas que tratam do ensino de 

Matemática para estudantes com deficiência intelectual, relembra-se que há um foco maior 

na produção de pesquisas que envolvem estudantes com deficiência visual, verificando-se 

essa observação ao se lançar como tema de pesquisa a Matemática e as deficiências. 

Dentre as pesquisas selecionadas para análise a respeito do tema de ensino de Matemática 

para pessoas com deficiência visual, destaca-se novamente a de Petró (2014) que aponta 

caminhos ao professor de Matemática que se encontrar diante de alunos com essa 

deficiência. 

 
Ao professor de matemática é importante criar estratégias de ensino e 
verbalizar com clareza o que está propondo aos alunos, e ainda, deve 
desafiar-se a conhecer os recursos didáticos disponíveis nas salas de 
recursos, além de participar sempre que possível de qualificações 
continuadas com a intenção de saber explorar os recursos didáticos em sala 
de aula. (PETRÓ, 2014, p. 83).  
 

Na pesquisa a autora evidencia que, apesar desses alunos estarem incluídos na 

escola regular, “[...] está faltando a articulação entre o professor de matemática e o 

professor do AEE para que a inclusão ocorra de fato, pois a relação entre estes profissionais 

está acontecendo de forma fragmentada, estando ambos trabalhando de forma isolada.” 

(PETRÓ, 2014, p. 83) 

Analisando as pesquisas sobre inclusão na rede regular de ensino, destaca-se o 

trabalho de Rodrigues (2010), no qual o autor discute como os professores de Matemática 

podem trabalhar com a Educação Inclusiva em sala de aula. Segundo o mesmo, a 
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construção de uma escola inclusiva é uma preocupação atual quando se discute uma 

educação para todos, fazendo com que seja necessário “[...] que essa discussão se estenda 

por todas as áreas da Educação, inclusive a Educação Matemática, para que os professores 

de Matemática possam ter encaminhamentos para a prática inclusiva” (RODRIGUES, 2010, 

p. 85).  

O autor também destaca que “A inserção de alunos com necessidades educacionais 

especiais, em salas regulares do Ensino Fundamental e Médio, é hoje amparada pela lei e 

cobrada em documentos internacionais que contam com aderência de nosso país” 

(RODRIGUES, 2010, p. 85). Porém, percebe-se que a exclusão ainda persiste nas escolas 

e que mudanças são necessárias para que a escola passe a ser realmente inclusiva 

(RODRIGUES, 2010).  

Rodrigues (2010) destaca que a prática de trabalhar com todos os estudantes 

simultaneamente faz parte da perspectiva inclusiva, na qual, segundo Mantoan (2003), “As 

escolas atendem às diferenças sem discriminar, sem trabalhar à parte com alguns alunos, 

sem estabelecer regras específicas para se planejar, para aprender, para avaliar [...].” 

(MANTOAN, 2003, p. 16). Durante o estudo de campo realizado pelo autor da pesquisa, o 

mesmo conseguiu perceber a presença desta prática inclusiva na sala de aula, observando 

“[...] várias situações em que os professores criavam formas para que todos pudessem 

aprender ao mesmo tempo.” (RODRIGUES, 2010, p. 88).  

Por fim, o autor salienta que “[...] a Educação Inclusiva deve ser pautada nas 

relações de respeito, solidariedade e cooperação, insurgidas de uma visão ética coerente e 

que proporcione o dialogo simétrico entre os atores da sociedade” (RODRIGUES, 2010, p. 

91). Nesse sentido, Rodrigues (2010) ainda afirma que é necessário que ocorram mudanças 

no sistema educacional, fazendo com que o mesmo passe a reconhecer e valorizar as 

peculiaridades de cada indivíduo.  

Percebe-se que incluir não é seguir o princípio de igualdade, mas sim de equidade. É 

preciso enxergar as diferenças e oferecer condições para que cada um aprenda de acordo 

com suas particularidades.  

Com base nesses estudos, foram encontrados elementos para ampliar a 

problematização desta pesquisa, uma vez que fica evidente que, nas pesquisas realizadas 

envolvendo o ensino de Matemática e sujeitos da Educação Especial, a temática que 

abrange estudantes com deficiência intelectual é pouco tratada. Ainda, salienta-se a 

necessidade da elaboração de um currículo inclusivo.  
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3.2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO EM PERÍODICOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

Neste subcapítulo, será realizada a análise a partir da seleção de 15 artigos retirados 

das revistas Educação Matemática em Revista, Revemat: Revista Eletrônica de Educação 

Matemática e REMAT: Revista Eletrônica da Matemática6.  

A revista Educação Matemática em Revista, vinculada à Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática e publicada trimestralmente, possui 50 edições disponíveis online. 

Destas, 45 edições estão dentro do marco temporal delimitado pelo ano de 2000. A revista 

Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática, vinculada à Universidade Federal de 

Santa Catarina e publicada semestralmente, possui 22 edições disponíveis online, todas 

dentro do marco temporal estabelecido. A revista REMAT: Revista Eletrônica da 

Matemática, vinculada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul e publicada semestralmente, possui 7 edições disponíveis online, também 

sendo todas publicadas dentro do marco temporal definido.  

Da primeira revista, foram selecionadas sete edições, totalizando oito artigos 

relacionados aos descritores “Matemática e deficiência”, “ensino de Matemática e 

deficiência” e “Matemática e inclusão”. Um desses artigos está relacionado também ao 

descritor “ensino de Matemática e deficiência intelectual”. Dois artigos estão relacionados 

somente com os descritores “Matemática e deficiência” e “ensino de Matemática e 

deficiência”.  

Da segunda revista, foram selecionadas três edições, totalizando três artigos 

relacionados aos descritores “Matemática e deficiência”, “ensino de Matemática e 

deficiência” e “Matemática e inclusão”. Nenhum desses artigos está relacionado ao descritor 

“ensino de Matemática e deficiência intelectual”.  

Da terceira revista, foram selecionadas duas edições, totalizando dois artigos 

relacionados aos descritores “Matemática e deficiência”, “ensino de Matemática e 

deficiência” e “Matemática e inclusão”. Um desses artigos está relacionado também ao 

descritor “ensino de Matemática e deficiência intelectual”.  

 O Quadro 1 (Apêndice F) apresenta a relação dos artigos selecionados das revistas 

com as categorias de análise nas quais se encaixam cada um deles. 

A partir da seleção dos artigos, foi possível perceber que dois estão relacionados 

com o ensino da Matemática para estudantes com deficiência intelectual, seis estão 

relacionados à deficiência visual e quatro estão relacionados à deficiência auditiva. 

                                                
6
 Os critérios para a seleção dos periódicos mencionados constam no subcapítulo “5.1 Procedimentos 

metodológicos", página 35. 
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Percebeu-se que existe um foco maior na literatura que diz respeito a outras deficiências, 

como a visual e a auditiva.   

No âmbito geral dos artigos, dez tratam da inclusão em escolas da rede regular de 

ensino. Verificou-se que, dos 15 artigos, quatro retratam a ideia de um currículo inclusivo por 

meio da utilização de softwares e/ou materiais concretos na construção do conhecimento 

matemático.   

Relacionado à temática de um currículo inclusivo, destaca-se o artigo de Silva e 

Leivas (2013), no qual os autores afirmam que “Existem diferentes metodologias de ensino 

de Matemática, por exemplo, jogos, modelagem matemática, projetos, material concreto, 

entre outros, buscando significar a aprendizagem para alunos com necessidades especiais.” 

(SILVA; LEIVAS, 2013, p. 14). A respeito disso, também se aponta o artigo de Figueroa, 

Fávero, Almeida e Santos (2011), que parte do pressuposto de que é necessário refletir 

acerca das ações pedagógicas praticadas em sala de aula a fim de que realmente aconteça 

a inclusão. Segundo os autores, 

 

[...] na maioria das vezes, os alunos portadores de necessidades especiais
7
 

[...] frequentam o ensino regular, sem necessariamente constituir o todo. Os 
professores do ensino regular não estão preparados para atendê-los devido 
à falta de experiência e da consequente insegurança em como abordar 
determinados conteúdos. E os professores das salas de apoio, sem 
formação em matemática, não estão aptos a contribuir em aspectos 
específicos dos conteúdos dessa área (FIGUEROA et al., 2011, p. 53).  
 

A partir dessa constatação, os autores desenvolveram estratégias de ensino 

envolvendo materiais concretos e o uso de TIC’s, em uma turma do Ensino Médio que 

continha um aluno com deficiência visual. Após a aplicação dos recursos propostos, “(...) 

percebeu-se que a utilização do material concreto favoreceu a transposição dos conceitos 

abstratos para a representação matemática de forma significativa.” (FIGUEROA et al., 2011, 

p. 58). 

Referente à abordagem do ensino de Matemática para pessoas com deficiência 

intelectual tem-se o artigo de Costa e Souza (2015). Os autores afirmam que pessoas com 

essa deficiência “[...] apesar de formar um grupo bastante heterogêneo, apresentam 

limitações significativas que devem ser consideradas nos processos de ensino-

aprendizagem.” (COSTA; SOUZA, 2015, p. 30). Ainda, os autores ressaltam que, na 

resolução de problemas matemáticos, deve-se estimular o raciocínio dos alunos e não 

somente a execução de cálculos de maneira mecânica. 

 
[...] o que deve ser incentivado no aluno é a capacidade de elaborar, 
executar e analisar e não a aplicação mecânica de uma operação 
matemática para a resolução do problema. Para que este processo seja 

                                                
7 

Termo empregado pelos autores para se referir aos alunos com deficiência. Esse termo não é mais 
utilizado.  



28 
 

aprendido, principalmente pelo aluno com deficiência intelectual, é preciso 
que inicialmente sejam utilizados materiais variados para facilitar o processo 
de abstração. (COSTA; SOUZA, 2015, p. 33).  
 

Ainda, o artigo de Frighetto, Zorzi e Kurmann (2015) também aborda essa temática. 

As autoras destacam que, mesmo que na teoria se insista na aplicação de abordagens 

diferentes no ensino de Matemática em sala de aula, na prática isso não acontece, o que 

prejudica não somente as pessoas com deficiência intelectual, mas sim todos os alunos. 

 
Embora muitos estudos de Educação Matemática apresentem diferentes 
metodologias e recursos didáticos para problematizar a abordagem 
matemática na sala de aula, as observações no cotidiano escolar mostram 
que, na sua maioria, das aulas de Matemática baseiam-se em cópia, 
repetição e treinamento, o que acaba dificultando ainda mais a 
compreensão de todos os alunos, inclusive os que têm deficiências 
intelectuais. Defende-se o olhar sobre o tempo de aprendizagem de cada 
aluno e a sua forma de aprender através da resolução de problemas, 
construções da história da Matemática, uso da informática, jogos e materiais 
concretos. (FRIGHETTO; ZORZI; KURMANN, 2015, p. 2).  
 

Analisando a temática da inclusão na rede regular de ensino, destaca-se o artigo de 

Moro, Campos e Galvani (2017), no qual as autoras salientam a importância mundial do 

tema em questão. 

 
A educação inclusiva é um tema candente no cenário educacional em todo 
o mundo. Isso acontece a partir das políticas direcionadas a uma ideologia 
focada desde a igualdade e diferenças como valores indissociáveis até a 
matrícula e a permanência daqueles alunos público-alvo da Educação 
Especial. (MORO; CAMPOS; GALVANI, 2017, p. 33).  
 

As autoras também verificam a necessidade de que mais pesquisas sejam feitas a 

respeito da interação entre a Educação Especial e o Ensino Fundamental II8 para que 

realmente se torne possível a oferta de uma educação de qualidade aos alunos que 

necessitam de apoio educacional específico. “Assim, há a oportunidade desses educandos 

ampliarem a escolarização, a formação para a inserção no mundo do trabalho e a sua 

efetiva participação na sociedade.” (MORO; CAMPOS; GALVANI, 2017, p. 38).  

Vasconcelos e Manrique (2014), em seu artigo, também abordam a temática de uma 

escola inclusiva. De acordo com as autoras, “[...] a inclusão surge para eliminar qualquer 

tipo de discriminação e, além disso, reivindicar um comprometimento da sociedade em se 

adequar para fazer valer os direitos das pessoas com deficiência.” (VASCONCELOS; 

MANRIQUE, 2014, p. 140). Ou seja, para que realmente haja uma educação inclusiva, são 

as escolas que devem se adequar aos estudantes com deficiência, fornecendo 

acessibilidade, tanto arquitetônica quanto pedagógica, para que essas pessoas se sintam 

parte da comunidade escolar e recebam uma educação de qualidade. 

                                                
8 
Termo utilizado pelas autoras para se referir aos Anos Finais do Ensino Fundamental. 
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Ao mesmo tempo, as mesmas verificam que não há esse preparo das escolas para o 

recebimento desses estudantes. Assim, os alunos com deficiência  

 
[...] passaram de uma situação de excluídos da escola para excluídos na 
escola, ou seja, estão presentes nas salas de aula regulares, mas não lhe 
são oferecidas oportunidades de participação e aprendizagem iguais às dos 
demais alunos. (VASCONCELOS; MANRIQUE, 2014, p. 141).  
 

Como conclusão, as autoras apontam que é preciso repensar propostas curriculares 

e a formação dos professores para trabalhar com o público-alvo da Educação Especial, 

devendo, essas, “[...] contemplar práticas com materiais didáticos e tecnologia assistiva, 

troca de experiências entre professores e instituições, além de teorias e legislação existente 

no campo da educação inclusiva.” (VASCONCELOS; MANRIQUE, 2014, p. 156). 

Nos artigos, alguns materiais didáticos propostos como recursos foram o Soroban e 

o Multiplano, bem como a construção de figuras geométricas em alto relevo, e uma 

ferramenta tecnológica proposta foi o uso do software Geogebra. As propostas feitas 

geralmente envolviam a utilização dos materiais ou tecnologias com todos os estudantes, 

não somente com os estudantes com deficiência. Do ponto de vista metodológico, na 

maioria dos artigos é usada a pesquisa-ação, havendo construção e aplicação de materiais 

concretos e atividades com estudantes em sala de aula. Três artigos se caracterizam por ser 

pesquisa de campo em escolas de educação básica, ocorrendo a aplicação de questionário 

ou entrevista. 

 Percebe-se que, no intervalo temporal de 18 anos ao qual essa análise foi dirigida, 

os artigos apenas retomam as dificuldades e desafios concernentes à inclusão, não 

trazendo contribuições significativas para se pensar o ensino de Matemática para os 

estudantes com deficiência, apenas ressaltando o uso de materiais didáticos concretos e 

tecnologias. 

  



30 
 

4 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E ESCOLARIZAÇÃO 

 

Neste capítulo, será apresentado um histórico do termo deficiência intelectual, a 

definição atualmente utilizada para caracterizá-la e compreendê-la, bem como uma 

explicação a respeito da escolarização de estudantes com essa deficiência.  

 Segundo Carneiro (2017), ao longo da história, foram utilizados os mais variados 

termos para se referir à deficiência intelectual, como “[...] amência, idiotia, oligofrenia, 

retardo mental, excepcionalidade, deficiência mental” (PESSOTTI, 1984, apud CARNEIRO, 

2017, p. 81).  De acordo com Caiado, Baptista e Jesus (2017) e reafirmado por Carneiro 

(2017), foi com a aprovação da Declaração de Montreal sobre a Deficiência Intelectual, em 

2004, que o termo “deficiência intelectual” chegou ao Brasil.  

Essa Declaração trouxe a visão de que a deficiência intelectual é uma característica 

que compõe a diversidade humana. (CAIADO; BAPTISTA; JESUS, 2017). É importante 

salientar que, na Declaração, é afirmado que as pessoas com deficiência intelectual podem 

e devem tomar suas próprias decisões a respeito de suas vidas: “Sob nenhuma condição ou 

circunstância as pessoas com deficiências intelectuais devem ser consideradas totalmente 

incompetentes para tomar decisões baseadas apenas em sua deficiência.” (MONTREAL, 

2004). 

Carneiro (2017) afirma que essa definição de deficiência intelectual que passou a ser 

utilizada no Brasil foi proposta pela American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities – Associação Americana de Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento 

(AAIDD), que até 2007 era denominada American Association on Mental Retardation – 

Associação Americana de Deficiência Mental (AAMR). Segundo Rossato e Leonardo (2011), 

essa é a entidade mais antiga mundialmente na área, tendo grande influência no campo da 

deficiência intelectual.  

A entidade assim definiu a deficiência intelectual: 

 
[...] incapacidade caracterizada por importantes limitações, tanto no 
funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, está 
expresso nas habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas. Essa 
incapacidade tem início antes dos dezoito anos de idade. (AAIDD, 2010, p. 
25, tradução própria, apud SILVA, 2016, p. 48).  
 

É importante salientar que essas transformações terminológicas auxiliam na visão de 

que a deficiência não é intrínseca da pessoa, mas sim uma produção social. 

 
[...] a AAIDD (2010) defende que tais transformações estão associadas a 
uma mudança de significado relacionado ao conceito, que tenderia a fazer 
com que essa deficiência deixe de ser um traço centrado na pessoa para 
passar a ser um fenômeno humano correspondente a fatores sociais e/ou 
orgânicos (SILVA, 2016, p. 49).  
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Ainda de acordo com Silva (2016), a AAIDD (2010) utilizou-se de dois enfoques para 

a construção da definição de deficiência intelectual, chamados de definição operativa e 

definição constitutiva. A definição operativa indica o que é necessário observar para definir e 

diagnosticar a deficiência: “1) as limitações significativas no funcionamento intelectual e na 

conduta adaptativa; 2) a forma em que se manifestam as habilidades adaptativas, sociais e 

práticas; 3) e a idade que deve anteceder os 18 anos” (SILVA, 2016, p. 51).  

Sobre a definição constitutiva, Silva (2016) apresenta a colocação da AAIDD (2010) 

de que essa definição vem justificar a troca de nomenclatura, expondo as diferenças entre o 

antigo e o atual termo. A mesma parte do entendimento de funcionamento humano, pois são 

as limitações desse funcionamento que são chamadas de deficiência. O funcionamento 

humano é organizado partindo de cinco dimensões: habilidades intelectuais, conduta 

adaptativa, saúde, participação e contexto. 

A dimensão 1, habilidades intelectuais, “[...] inclui raciocínio, planejamento, resolução 

de problemas, pensamento abstrato, compreensão de ideias complexas e aprendizagem 

rápida a partir da experiência (AAIDD, 2010, p. 45, tradução própria apud SILVA, 2016, p. 

53). A Dimensão 2, conduta adaptativa, “[...] diz respeito a todas as nossas interferências 

com o meio.” (SILVA, 2016, p. 53). A Dimensão 3, saúde, é necessária pois influencia o 

funcionamento humano. A Dimensão 4, participação, “corresponde ao desempenho da 

pessoa em atividades da vida social relacionadas com seu funcionamento na sociedade.” 

(SILVA, 2016, p. 54) e a Dimensão 5, contextos, “[...] inclui fatores ambientais, como físico e 

social, e fatores pessoais, como motivação, a forma como enfrenta dificuldades, 

aprendizagens e estilo de vida.” (SILVA, 2016, p. 54). 

É importante o conhecimento e entendimento dessas dimensões, pois as mesmas 

“[...] são apontadas pela Associação Americana para compreendermos os caminhos a 

serem trilhados pelos serviços de apoio.” (SILVA, 2016, p. 54). 

A partir disso, Carneiro (2017) também aponta que a deficiência intelectual deve ser 

compreendida como uma produção social. Sabe-se que, ao longo do século XX, houve 

muitos avanços na área das ciências. Apesar disso, “[...] a deficiência intelectual ainda é 

vista no século XXI como uma condição individual, vivida por sujeitos que se constituem 

com a marca da não-aprendizagem” (CARNEIRO, 2017, p. 86).  

Leijoto e Kassar (2017) apontam a visão de Carneiro (2006) de que a deficiência 

intelectual é uma produção social, sendo necessário “[...] compreender que ela não está 

presente inicialmente em nenhum sujeito, mas vai se constituindo em decorrência do não 

oferecimento de relações sociais adequadas para seu desenvolvimento” (LEIJOTO; 

KASSAR, 2017, p. 104). Ressalta-se a visão de Vygotski, de que “[...] para a educação de 

crianças com deficiência intelectual mais importante é conhecer como elas se desenvolvem, 

e não as incapacidades, dificuldades ou impossibilidades em si” (CARNEIRO, 2017, p. 88).  
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A respeito da escolarização das pessoas com deficiência intelectual, destaca-se que: 

“A análise de dados nacionais, estaduais e locais no Brasil e também no exterior evidencia a 

prevalência de pessoas com deficiência intelectual entre as condições dos sujeitos 

atendidos pela modalidade de Educação Especial” (JESUS, 2017, p. 141). 

Ainda de acordo com Jesus (2017), baseando-se na obra de Pletsch e Glat (2012), 

estudos mostram que os serviços de apoio das escolas nem sempre consideram os 

estudantes com deficiência intelectual como pessoas capacitadas para aprender. Assim, 

“[…] esses sujeitos vêm sendo submetidos a processos de escolarização que os afastam do 

currículo escolar, embora, muitas vezes, os apoios pedagógicos estejam presentes” 

(JESUS, 2017, p. 144).  

 Desse modo, percebe-se que é necessário que se entenda o que significa deficiência 

intelectual, compreendendo que a mesma não é unicamente uma condição do indivíduo, 

mas sim uma produção do meio social. Essa percepção é indispensável para que se possa 

atuar diante das dificuldades e possibilidades de um estudante com deficiência intelectual e 

para que se proporcione a quebra de barreiras, tornando possível o processo de ensino-

aprendizagem do aluno com tal característica e fazendo com que o professor enxergue o 

estudante como uma pessoa capacitada a aprender, respeitando suas individualidades.  
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5 METODOLOGIA 

 

 Este trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa qualitativa, pois se preocupa com 

a compreensão do comportamento de determinado grupo social. A mesma 

 
[...] não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 
etc. [...] Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam 
explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não 
quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de 
fatos, pois os dados analisados são não-métricos (suscitados e de 
interação) e se valem de diferentes abordagens. (SILVEIRA; CÓRDOVA, 
2009, p. 31).  
 

Para a efetivação do mesmo, uma pesquisa bibliográfica foi realizada. Segundo Gil 

(2010, p. 29), essa pesquisa “[...] é elaborada com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso [...] bem como o 

material disponibilizado pela Internet”. 

Percebeu-se a necessidade de realizar uma pesquisa bibliográfica a fim de ampliar 

os conhecimentos sobre o tema proposto, embasando ou modificando o senso comum e 

fornecendo fundamentação teórica ao trabalho. Ainda, tem-se que, de acordo com Gil (2010, 

p. 30): “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente”.  

Fez-se necessário, contudo, assegurar-se da confiabilidade das fontes consultadas, 

evitando assim que os dados coletados sejam equivocados, comprometendo a veracidade 

da pesquisa. Sobre isso, tem-se que  

 
Muitas vezes, as fontes secundárias apresentam dados coletados ou 
processados de forma equivocada. Assim, um trabalho fundamentado 
nessas fontes tenderá a reproduzir ou mesmo a ampliar esses erros. Para 
reduzir essa possibilidade, convém aos pesquisadores assegurarem-se das 
condições em que os dados foram obtidos, analisar em profundidade cada 
informação para descobrir possíveis incoerências ou contraindicações e 
utilizar fontes diversas, cotejando-as cuidadosamente. (GIL, 2010, p. 30).  
 

Ainda, como técnica de pesquisa, foi utilizada a entrevista. Segundo Marconi e 

Lakatos (2017, p. 213), a mesma “[...] é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma 

delas, mediante conversação, obtenha informações a respeito de determinado assunto”. 

 A respeito dessa técnica, Zago (2011, p. 301) traz que “A entrevista expressa 

realidades, sentimentos e cumplicidades que um instrumento com respostas 

estandardizadas poderia ocultar [...]”. Como vantagem da utilização da entrevista, Marconi e 

Lakatos (2017, p. 216) trazem que a mesma apresenta “[...] maior flexibilidade, podendo o 

entrevistador repetir ou esclarecer perguntas, formular de maneira diferente; especificar 
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algum significado, como garantia de estar sendo compreendido.” Também, explicam que a 

entrevista possibilita a obtenção de dados importantes e únicos, que não estão registrados 

em outros materiais.   

 A entrevista realizada é classificada como semiestruturada, já que as perguntas 

foram “[...] formuladas de forma a permitir que o sujeito discorra e verbalize seus 

pensamentos, tendências e reflexões sobre os temas apresentados.” (ROSA; ARNOLDI, 

2008, p. 30).   

Durante a realização da entrevista, foi optado pelo uso de um gravador. A respeito da 

utilização desse instrumento, Zago (2011, p. 299) diz que: “A gravação do material é de 

fundamental importância pois, com base nela, o pesquisador está mais livre para conduzir 

as questões, favorecer a relação de interlocução e avançar na problematização”. Além 

disso, Zago (2011) afirma que esse registro torna-se mais completo do que o registro feito 

por meio de anotações, permitindo que se escute a entrevista repetidamente e se reexamine 

o seu conteúdo, o que facilita na organização e análise dos resultados.  

Quando se utiliza a entrevista como técnica de pesquisa, deve-se dar importância ao 

fato de que é preciso ganhar a confiança do entrevistado, para que a entrevista seja 

realmente produtiva: “O grau de implicação do informante depende muito da confiança que 

ele deposita na pessoa do pesquisador e, evidentemente, de como se sente na situação da 

entrevista.” (ZAGO, 2011, p. 302). Ainda de acordo com a autora, essa relação de confiança 

não é obtida logo de início e depende de vários fatores, mas vai se construindo pouco a 

pouco.  

 
Desde o momento inicial é fundamental esclarecer os objetivos da pesquisa, 
o destino das informações, o anonimato de pessoas e lugares [...]. Esses 
esclarecimentos e compromissos fazem parte do acordo inicial entre 
pesquisador e pesquisado, que é preciso respeitar. Também não são sem 
importância a apresentação pessoal do pesquisador e a maneira como 
desenvolve a entrevista, isto é, a dinâmica de sua condução. (ZAGO, 2011, 
p. 303).  

  
 Também, Zago (2011) salienta que é preciso que os entrevistados se sintam como 

parte importante da pesquisa, por isso o entrevistador deve se mostrar interessado por sua 

pessoa e seu discurso, ouvindo sem realizar julgamentos. Esses princípios fazem com que 

se estabeleça uma relação de confiança entre entrevistador e entrevistado, e quando isso 

ocorre, ainda segundo Zago (2011), há maior cooperação nas respostas dadas diante dos 

questionamentos. 

 À vista disso, este trabalho se configura como uma pesquisa de cunho qualitativo, 

possuindo alguns dados quantitativos. Para a construção do mesmo, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica e utilizada a entrevista semiestruturada.  
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5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para iniciar a pesquisa bibliográfica, fez-se um levantamento da literatura disponível 

sobre o tema deste trabalho. Utilizou-se o Portal de Periódicos da CAPES e com os 

descritores “Deficiência” e “Matemática”, foram encontrados 444 trabalhos. Para restringir os 

resultados à atualidade, foram selecionados aqueles escritos nos últimos cinco anos, 

utilizando-os como marco temporal, apresentando um total de 188 trabalhos. Com os 

descritores “Matemática” e “Educação Inclusiva”, foram encontrados 123 trabalhos. Com os 

descritores “Ensino da Matemática” e “Educação Especial” foram encontrados 679 

trabalhos. Para restringir os resultados à atualidade, foram selecionados aqueles escritos 

nos últimos cinco anos, utilizando-os como marco temporal, apresentando um total de 401 

trabalhos. Através dos descritores “Estudantes com deficiência” e “Ensino da Matemática”, 

foram encontrados 97 trabalhos. Analisando as mostras de trabalhos, observou-se que 17 

resumos tratavam da temática de interesse. 

 Para aprofundamento do referencial teórico, realizou-se um mapeamento de estudos 

envolvendo o ensino de Matemática e a deficiência intelectual em periódicos qualificados 

cujo foco seja a Educação Matemática. Para tanto, foi feita uma pesquisa prévia no Sistema 

Qualis-Periódicos da Plataforma Sucupira, buscando identificar periódicos com foco no 

ensino de Matemática e com uma avaliação positiva por parte da CAPES (qualis9 A ou B). 

Na área de avaliação “Educação” foi selecionada a revista Educação Matemática em 

Revista e na área de avaliação “Ensino” foi selecionada a revista Revemat: Revista 

Eletrônica de Educação Matemática, ambas com qualis A2 dentro das respectivas áreas. 

Ainda, na área de avaliação “Ensino”, foi selecionada a revista Remat: Revista Eletrônica da 

Matemática, do IFRS, de qualis B3. Para este mapeamento foram considerados os 

seguintes descritores: Matemática e deficiência; Matemática e inclusão; ensino de 

Matemática e deficiência; e ensino de Matemática e deficiência intelectual. Como marco 

temporal, foram utilizadas as produções das revistas disponíveis em meio virtual a partir de 

2000, pois se entende que o movimento de inclusão escolar no Brasil intensificou-se 

especialmente nas duas últimas décadas, ampliando a produção de estudos e pesquisas 

voltados a essa temática. 

 Para que os sujeitos da pesquisa com os quais foi realizada uma entrevista fossem 

identificados, – uma professora de Matemática, uma professora do AEE e uma estudante 

com deficiência intelectual matriculada nos anos finais de uma escola pública de Caxias do 

Sul – inicialmente, analisou-se estatisticamente a presença de estudantes com deficiência 

                                                
9 

 Os periódicos são classificados de acordo com a qualidade em: A1 – o mais elevado; A2; B1; B2; 
B3; B4; B5; C – com peso zero. 
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nos Anos Finais do Ensino Fundamental nas escolas públicas do município de Caxias do 

Sul. 

 Conforme pesquisa no site da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do 

Sul (SEDUC-RS), existem, em Caxias do Sul, 55 escolas públicas da Rede Estadual de 

Educação; uma (01) escola pública da Rede Federal de Educação e 86 escolas da Rede 

Municipal de Educação, totalizando 142 escolas públicas na cidade. Ainda, focando na 

delimitação do tema, que trata dos estudantes com deficiência intelectual, foi feita uma 

análise estatística da matrícula desse público-alvo nessas escolas, a partir dos microdados 

do Censo Escolar da Educação Básica mais recentes divulgados (INEP, 2017). 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), “O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da 

educação básica e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro nessa 

área.” (INEP, s.d.). O mesmo é realizado anualmente e os mais recentes dados de 

matrículas publicados são do ano de 2017, sendo considerado 

 
[...] uma ferramenta indispensável para que os atores educacionais possam 
compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos 
municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas e, com isso, 
acompanhar a efetividade das políticas públicas. (INEP, s.d.).  
 

 Para construir as estatísticas educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar 

da Educação Básica, foi necessária a utilização de um software de estatística intitulado 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Para isso, a autora desta pesquisa 

participou de uma ação de formação do Projeto de Pesquisa "Formação inicial docente e 

ação pedagógica nos processos escolares inclusivos"10, que envolveu o treinamento para 

utilização do software com vistas a realizar os cruzamentos e tabulações necessárias com 

as categorias que compõem o banco de microdados do Censo Escolar da Educação Básica.  

 A respeito das entrevistas, destaca-se que as mesmas foram gravadas e, 

posteriormente, transcritas de modo fidedigno, alterando ou suprimindo unicamente os 

vícios de linguagem utilizados pelos entrevistados. Em apêndice, constam os termos de 

consentimento livres e esclarecidos que os sujeitos entrevistados assinaram antes da 

realização da entrevista (Apêndice A e B). Além disso, as entrevistas seguiram roteiros que 

estão apresentados também em apêndice (Apêndice C, D e E).  

Depois de realizadas as entrevistas, foram definidas as categorias de análise a partir 

das falas mais recorrentes entre os sujeitos entrevistados. Constam, em apêndice, os 

roteiros de entrevista realizados com uma professora de Matemática, uma professora do 

AEE e uma estudante com deficiência intelectual. Também constam os termos de 

compromisso livres e esclarecidos que foram apresentados aos sujeitos da pesquisa. 

                                                
10 

 A coordenadora do Projeto de Pesquisa é também orientadora deste trabalho. 
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Destaca-se, aqui, a contribuição de Zago (2011), visto que a mesma defende que é 

necessário dar voz aos entrevistados e fazê-los se sentirem importantes. Essa ideia veio a 

cooperar para com a realização das entrevistas, considerando-se os sujeitos da pesquisa, 

em especial a estudante com deficiência, uma vez que, em geral, se considera que essas 

pessoas não têm nada a falar, justamente por conta da deficiência.  

Para facilitar a nomenclatura nas análises posteriores, foram utilizadas as siglas P1 

e P2 para identificar a professora do AEE e a professora de Matemática da estudante 

entrevistada, respectivamente. Também, foi atribuído à estudante o nome fictício de 

Mariana. 

Por último, cabe ressaltar que, embora a delimitação do campo de pesquisa e 

seleção dos sujeitos da pesquisa tenha sido feita a partir de procedimentos de natureza 

quantitativa (estudo das estatísticas educacionais), prevalece a natureza da pesquisa 

qualitativa.  

 

5.1.1 Mapeamento dos microdados da educação básica das escolas públicas de 

Caxias do Sul 

 Com o objetivo de escolher a instituição na qual as entrevistas deste trabalho foram 

realizadas, fez-se a análise da quantidade de estudantes com deficiência e com deficiência 

intelectual que estão matriculados em cada uma das escolas de Caxias do Sul. Ao todo, a 

cidade possui 86 escolas da Rede Municipal, uma (01) escola da Rede Federal e 55 escolas 

da Rede Estadual, totalizando 142 escolas públicas. A análise foi feita a partir dos 

microdados do Censo Escolar da Educação Básica da Região Sul, com foco no estado do 

Rio Grande do Sul. Os dados mais recentes publicados são do ano de 2017.  

De acordo com o INEP, “Os microdados [...] se constituem no menor nível de 

desagregação de dados recolhidos por pesquisas, avaliações e exames realizados.” (INEP, 

s.d.). Ainda, segundo Meletti (2014), 

 
[...] o INEP disponibiliza os bancos de microdados sobre as escolas, as 
matrículas, as turmas e os docentes. Nestes bancos de microdados é 
possível acessar as informações sobre todas as unidades escolares, todos 
os alunos, todas as turmas e todos os docentes da Educação Básica 
Brasileira. (MELETTI, 2014, p. 790).  
 

 O banco utilizado para o mapeamento neste trabalho foi o banco de matrículas da 

Região Sul. O acesso aos microdados e a construção das estatísticas foram feitos a partir 

da utilização do software de estatística SPSS. Para tal, a autora deste trabalho participou do 

“Curso de Mapeamento de Dados da Educação Básica via SPSS”, que faz parte do Projeto 

de Pesquisa "Formação inicial docente e ação pedagógica nos processos escolares 

inclusivos”, realizado no dia 2 de agosto de 2018, no IFRS campus Caxias do Sul, e 
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ministrado pela Doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mayara Costa 

da Silva.  

 As variáveis utilizadas para o levantamento de informações por meio do SPSS estão 

descritas em uma planilha chamada “Dicionário de dados da Educação Básica”, concedida 

pelo INEP anualmente. Essa planilha é construída a partir das categorias fornecidas às 

escolas para preenchimento do Censo. Os formulários que as escolas preenchem estão 

disponíveis para download no site do Inep11. 

 Utilizando o SPSS12, para o levantamento das informações referentes a cada escola 

pública de Caxias do Sul, no banco de matrículas, foi isolada a variável CO_ENTIDADE 

(código da escola) e inseridos os códigos de cada uma das escolas públicas. A seguir, para 

cada escola, foi realizado o cruzamento da variável TP_ETAPA_ENSINO (etapa de ensino 

da matrícula), dando atenção aos dados das séries finais13 e dos anos finais do Ensino 

Fundamental, com as variáveis IN_NECESSIDADE_ESPECIAL (aluno com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação), IN_CEGUEIRA, 

IN_BAIXA_VISAO, IN_SURDEZ, IN_DEF_AUDITIVA, IN_SURDOCEGUEIRA, 

IN_DEF_FISICA, IN_DEF_INTELECTUAL, IN_DEF_MULTIPLA, IN_AUTISMO, 

IN_SINDROME_ASPERGER, IN_SINDROME_RETT, IN_TRANSTORNO_DI, 

IN_SUPERDOTACAO, relacionadas com o tipo de deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação. Com a realização desse cruzamento, 

foi possível observar o número geral de estudantes com deficiência matriculados em cada 

uma das escolas, além do número de estudantes com cada uma das específicas 

deficiências.  

 Foi possível verificar, com a utilização do SPSS e a montagem de uma tabela 

contendo todas as escolas da cidade, que no município de Caxias do Sul há um total de 846 

estudantes com deficiência matriculados em todas as Redes de Ensino, não englobando a 

Educação Infantil, os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e a modalidade de ensino 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Desse total, 572 são estudantes com deficiência 

intelectual, o que representa aproximadamente 67,6% do total de estudantes com 

deficiência nas escolas (Gráfico 1).  

 

 

                                                
11 

INEP. Matrícula Inicial. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/matricula-inicial>. 
Acesso em: 03 set. 2018. 
12  Para descrição dos passos metodológicos que envolvem a utilização do SPSS baseou-se em um 

artigo de HAAS, Clarissa; SILVA, Mayara Costa da; FERRARO, Alceu Ravanello, (2017). Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v43n1/1517-9702-ep-43-1-0245.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018. 
13 

 Nenhuma das escolas possui matrículas nas séries finais do Ensino Fundamental, o que indica que 
a transição de séries finais para anos finais foi completamente realizada no município.  
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Gráfico 1: Total de estudantes com deficiência e com deficiência intelectual nas 

escolas públicas da cidade de Caxias do sul. 

 

 

Fazendo a verificação por redes, a Rede Federal possui um total de oito (08) 

estudantes com deficiência, sendo um (01) com deficiência intelectual, o que representa 

12,5% do público total. Na Rede Municipal há um total de 546 estudantes com deficiência. 

Desses, 392 são estudantes com deficiência intelectual, o que representa aproximadamente 

71,8% do público total. E, por fim, na Rede Estadual há um total de 292 estudantes com 

deficiência, e, desses, 179 são estudantes com deficiência intelectual, o que representa 

aproximadamente 61,3% do público total. O Gráfico 2 apresenta essa relação. 

 

Gráfico 2: Total de estudantes com deficiência e com deficiência intelectual de 

acordo com cada dependência administrativa nas escolas públicas da cidade de Caxias do 

Sul.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do Censo Escolar 2017. 
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O Quadro 2 (Apêndice G) mostra as dez escolas de Caxias do Sul com maior 

número de estudantes com deficiência intelectual matriculados nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, sendo todas elas vinculadas à dependência administrativa municipal. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, será apresentado o perfil da escola escolhida com base nos dados do 

Censo Escolar 2017, um relato de como ocorreu o contato com a instituição e a realização 

das entrevistas e, por fim, uma análise das entrevistas realizadas com base em categorias 

definidas a partir das falas dos sujeitos entrevistados. 

 

6.1 PERFIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

 

A partir da análise do Quadro 1, foi possível identificar que a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Presidente Tancredo de Almeida Neves é a instituição que possui 

maior número de estudantes com deficiência intelectual matriculados nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental na cidade de Caxias do Sul. A escola apresentou, em 2015, para os 

Anos Finais do Ensino Fundamental, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) igual a 4,3, sendo que a meta esperada para o ano era de 4,0. Para 2017, a meta 

ficou em 4,3. Porém, os resultados não foram divulgados, pois não houve número suficiente 

de participantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).14  

 De acordo com a última atualização da escola, realizada em 12 de setembro de 

2018, a mesma atende um total de 853 alunos. Desse total, utilizando o software SPSS, 

constatou-se que 58 são estudantes com deficiência, sendo um (01) aluno da Educação 

Infantil (pré-escola), 26 dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 27 dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental e quatro (04) alunos da EJA – Ensino Fundamental – Anos Finais. Os 

alunos com deficiência representam aproximadamente 6,8% do total de alunos da escola. 

Por meio da leitura da Proposta Pedagógica da escola, foi possível traçar o perfil da 

mesma. As informações a seguir foram retiradas desse documento, que foi enviado pela 

escola à pesquisadora por e-mail. 

A instituição possui dezenove salas de aula, sala de vídeo, sala do Programa Mais 

Alfabetização, sala dos professores, sala de estudos, sala da direção, sala da coordenação 

pedagógica, secretaria, biblioteca, Laboratório de Informática Educativa, sala de Recursos 

Multifuncionais, Sala Mágica, oito banheiros, parque infantil, três quadras de esportes 

(sendo uma delas coberta), cozinha e refeitório. O corpo discente é formado por crianças e 

adolescentes de classes sociais menos favorecidas, residentes nos bairros próximos à 

escola: Belo Horizonte, Santa Fé, Vila Ipê, Portal da Maestra e Cânyon. Em relação à 

estrutura familiar, há famílias bem organizadas, que residem em boas moradias e têm um 

                                                
14

  Dados retirados do site do IDEB. Disponível em: 
<http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/43043887>. Acesso em: 30 set. 2018 
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nível de vida satisfatório, e outras em situações de extrema pobreza, negligenciadas em 

todos os aspectos (alimentação, saúde, afeto). O grau de escolaridade dos pais é 

geralmente baixo e boa parte deles vive do trabalho informal. 

A escola compreende Educação e Cuidado como:  

 
[...] um conjunto de ações que levam ao desenvolvimento do indivíduo em 
suas dimensões cognitiva e afetivo-social, conjugado às habilidades e 
competências necessárias do educando, respeitando as suas etapas. 
(CAXIAS DO SUL, 2016, p. 13).  
 

Vislumbra o processo de construção do conhecimento como algo que ocorre por 

meio da interação com os outros e com o meio. Nesse processo, a comunidade escolar é 

vista como agente mobilizador e incentivador para o desenvolvimento integral do educando, 

buscando atender também as suas necessidades de proteção, segurança, bem-estar, saúde 

e atentando a seus afetos, emoções e sentimentos, às relações com os outros, com as 

coisas e com o ambiente. 

Compreende Escola Inclusiva e com Qualidade Social como sendo um local de 

convivência onde as diferenças são respeitadas, viabilizando condições de aprendizagens.  

 
Um local de resgate do lúdico, do prazer, do civismo e do saber, em que 
haja a preocupação constante com a formação do cidadão e com a 
valorização da cultura e da história da comunidade na qual está inserida, e 
que prepara a sociedade para admitir em seu seio todas as pessoas, com 
ou sem deficiências, fortalecendo a aceitação das diferenças individuais. 
(CAXIAS DO SUL, 2016, p. 13).  

 
Ainda a respeito da inclusão, a escola conta com profissionais que atuam na rede 

de apoio à aprendizagem, como professores responsáveis pelo AEE, além de cuidadores 

que auxiliam os estudantes que são público-alvo da Educação Especial. O AEE funciona na 

escola desde o ano de 2011. Abaixo, seguem fotos da sala de recursos da escola. A mesma 

é espaçosa e tem uma grande quantidade de recursos e materiais, que são enviados pelo 

Governo Federal, pela Prefeitura de Caxias do Sul, e muitas vezes o próprio professor do 

AEE investe nos mesmos, conforme relato da professora do AEE durante entrevista. 

Fotografia 1 – Sala de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: autoria própria. 
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Fotografia 2 – Materiais da sala de recursos 

 

                                   Fonte: autoria própria. 

    Fotografia 3 – Recursos tecnológicos da sala de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Proposta Pedagógica da escola, o profissional do AEE é quem 

“[...] identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação desses alunos, considerando suas necessidades 

específicas” (CAXIAS DO SUL, 2016, p. 19). Além disso, orienta, juntamente com a 

coordenação pedagógica da escola, os demais professores quanto ao trabalho específico e 

diferenciado a esses estudantes. A escola reconhece que o acesso ao AEE constitui direito 

do aluno público da Educação Especial, e que é dever da instituição orientar a família e o 

aluno quanto à importância da participação nesse atendimento. A estrutura física da escola 

ainda não possibilita acessibilidade a todos. 

A respeito do currículo, tem-se que: 

 
O currículo voltado para atender a criança/estudante da Educação Especial 
observa a Etapa de Ensino cursado pela(o) mesma(o), garantindo a 
flexibilização curricular, por meio das adaptações nos planos de trabalho e 
oferece o atendimento educacional especializado, complementar ou 
suplementar. A organização do currículo respeita o estudante nas suas 
diferenças e atende as suas necessidades educacionais. Observa o direito 
do estudante de realizar seus projetos de estudo, de trabalho e de inserção 
na vida social, por meio da busca da identidade própria, do reconhecimento 
e da valorização das suas diferenças e potencialidades, visando ao 
desenvolvimento integral do estudante. (CAXIAS DO SUL, 2016, p. 18). 

Fonte: autoria própria. 
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A respeito da avaliação dos estudantes público-alvo da Educação Especial, consta 

no documento que a mesma é feita considerando o conhecimento prévio e o nível atual do 

desenvolvimento do aluno, além das possibilidades de aprendizagem futura, sendo 

processual e analisando o seu desempenho em relação ao seu progresso individual, 

devendo prevalecer os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do 

professor. 

Após traçar o perfil da escola, utilizando novamente o SPSS, isolando a variável 

CO_ENTIDADE (código da escola) e cruzando as variáveis TP_ETAPA_ENSINO (Etapa de 

ensino da matrícula), NU_IDADE (Idade calculada pelo ano de nascimento do aluno) e 

IN_DEF_INTELECTUAL (Tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas 

habilidades/superdotação (deficiência intelectual)), foi possível construir uma tabela que 

apresenta a idade dos estudantes com deficiência intelectual e em que etapa de ensino, 

considerando os Anos Finais do Ensino Fundamental, se encontram.  

 

 Tabela 1: Idade dos estudantes com deficiência intelectual relacionada às etapas de ensino 

em que se encontram. 

 Idades       

Alunos com 

Deficiência Intelectual 

12 13 14 15 16 17 Total 

 

Etapas de 

Ensino 

6º Ano 0 3 1 1 0 0 6 

7º Ano 4 2 4 0 1 1 12 

8º Ano 0 0 1 2 0 1 4 

9º Ano 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria a partir do Censo Escolar 2017. 

 A tabela acima mostra que a idade dos alunos com deficiência intelectual 

matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental varia dos 11 aos 17 anos. No sexto 

ano, há um aluno com 11 anos, três alunos com 13 anos, um com 14 anos e um com 15 

anos, havendo uma distorção idade-série de até quatro anos. No sétimo ano, há quatro 

alunos com 12 anos, dois alunos com 13 anos, quatro alunos com 14 anos, um aluno com 

16 anos e um aluno com 17 anos, havendo uma distorção idade-série de até cinco anos. No 

oitavo ano, há um aluno com 14 anos, dois alunos com 15 anos e um aluno com 17 anos, 

havendo uma distorção idade-série de até quatro anos. Por fim, no nono ano não há registro 

de nenhum aluno com deficiência intelectual. 
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6.2 INICIANDO A PESQUISA DE CAMPO NA ESCOLA 

 

O contato inicial com a escola ocorreu por meio de uma ligação, na qual foi 

perguntado se haveria a possibilidade de marcar uma visita à instituição para conversar com 

o diretor a respeito de um projeto de pesquisa. A secretária informou que a escola estava 

aberta para o diálogo e então foi realizada a primeira visita, no dia 6 de setembro de 2018. 

Nesse dia, houve a primeira conversa com o diretor da escola, na qual foi feita a 

apresentação pessoal da pesquisadora como estudante de Licenciatura em Matemática do 

IFRS Campus Caxias do Sul. Foram apresentados o tema e os objetivos da pesquisa e 

também foi explicado que a escolha da escola ocorreu por meio do apontamento, segundo o 

Censo Escolar 2017, de que aquela é a instituição pública da cidade com maior número de 

estudantes com deficiência intelectual. Após todas as explicações, o diretor aceitou que a 

escola fizesse parte da pesquisa. As entrevistas com as professoras, então, foram marcadas 

para o dia 24 de setembro. No dia, a pesquisadora recebeu um e-mail da escola informando 

que as entrevistas teriam que ser remarcadas. Ao ligar para a instituição, foi explicado pelo 

diretor que o motivo era que uma das professoras estava grávida e não compareceu à 

escola naquele dia. Assim, as entrevistas foram remarcadas para o dia 26 de setembro. 

No dia 26, foram realizadas as entrevistas com a professora do AEE (P1) e com a 

professora de Matemática (P2). Destacam-se, aqui, as falas das professoras a respeito da 

primeira pergunta do roteiro de entrevista destinado a cada uma delas, que trata das suas 

formações: 

 
Pesquisadora: Qual a sua formação e há quanto tempo atua no AEE? 
P1: Eu sou formada em Letras, Licenciatura Plena, tenho Pedagogia 
também, tenho Pós-Graduação na área de Informática e Multimeios e tenho 
Pós-Graduação para atuar no AEE. E estou trabalhando agora com 
Neurociência, que é interligado ali, muito, muito legal dentro disso. E eu 
estou trabalhando no AEE há três anos. 
Pesquisadora: Qual a sua formação e há quanto tempo atua? Possui 
alguma formação específica, incluindo cursos, na área da Educação 
Especial? 
P2: Eu sou formada em Ciências Biológicas, Licenciatura e Bacharel, pela 
UCS, no ano de 2009. E eu estou terminando Matemática, pela 
Anhanguera, eu termino esse ano. E eu tenho, sim, uma Pós em Educação 
Especial, que eu conclui ano passado. Atuo como profe desde 2009, então, 
quase 10 anos... 9 anos. 

 

Retoma-se que, segundo a Resolução CNE/CEB nº 2 de 2001 (BRASIL, 2001a), 

professor capacitado é aquele que teve, em sua formação inicial, conteúdos sobre educação 

especial, e professor especializado é aquele que tem, comprovadamente: 

 
I - formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de 
suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à 
licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais do ensino 
fundamental; II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas 
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específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes 
áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino 
fundamental e no ensino médio; (BRASIL, 2001a, p. 5). 

 
 Partindo dessas definições, destaca-se como pontos positivos que as duas 

professoras são especializadas, possuindo Pós-Graduação na área da Educação Especial, 

e que ambas possuem um tempo considerável de atuação como docentes. 

Ambas as entrevistas duraram em torno de duas (02) horas, e após a realização das 

mesmas, as professoras, juntas, indicaram uma aluna para ser entrevistada. Não houve 

espaço para a pesquisadora definir o aluno sujeito da pesquisa, com a justificativa de que os 

estudantes com deficiência intelectual são muito tímidos e poderia haver um 

comprometimento muito grande para com o trabalho, caso eles se negassem a responder, 

se sentissem desconfortáveis ou não entendessem as perguntas. A aluna indicada, segundo 

as professoras, era a menos tímida e colaboraria melhor para com o estudo.  

A entrevista com a estudante foi marcada para o dia 28 de setembro e durou em 

torno de 1h15min. Destaca-se, aqui, a fala da aluna a respeito da primeira pergunta do 

roteiro de entrevista a ela destinado, que trata da trajetória escolar da mesma: 

 
Pesquisadora: Em que ano do Ensino Fundamental você está e há quanto 
tempo você estuda nessa escola?  

Estudante: No sete ano
15

. Desde os sete anos, tenho 16. Não fiz o primeiro 
ano aqui, só a partir do segundo. Antes eu estudava na APAE. Ainda eu 
vou, só na quarta de manhã. Lá eu recorto, pinto...  

 

Durante a realização da entrevista a professora de Matemática se fez presente, 

alegando que a estudante se sentiria desconfortável se ficasse sozinha. Apesar da presença 

da mesma, não houve interrupções por ela feitas durante a entrevista. 

Ao todo, foram realizadas três visitas à escola, sendo que na segunda visita, além 

das entrevistas, também foi apresentada à pesquisadora a sala de recursos, e foi permitido 

que registros fotográficos do lugar fossem feitos e divulgados neste trabalho. 

 

6.3 ENTREVISTAS COM A PROFESSORA DE MATEMÁTICA E A PROFESSORA DO 

AEE 

 

Com base nas transcrições das entrevistas, foram estabelecidas algumas categorias 

de análise das mesmas, a fim de proporcionar reflexões acerca das respostas obtidas com o 

roteiro de entrevistas. As categorias são: concepção de deficiência, com foco na deficiência 

intelectual; a organização pedagógica do AEE; a organização do currículo e o ensino de 

Matemática; a articulação entre o AEE e a sala de aula de Matemática; e boas práticas para 

a acessibilidade curricular. 

                                                
15 

 Expressão utilizada pela estudante. Refere-se ao sétimo ano do Ensino Fundamental. 
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6.3.1 Concepção de deficiência, com foco na deficiência intelectual. 

 

A respeito da concepção de deficiência, com foco na deficiência intelectual, P1 

definiu a mesma como algo que impossibilita a pessoa, “[...] uma coisa que os paralisa, eles 

não conseguem realmente fazer determinadas coisas [...]”. Percebe-se que a deficiência, 

aqui, é apontada como fator intrínseco à estudante, o que vem ao encontro com o 

pensamento de Carneiro (2017) que reforça que, nos dias atuais, a deficiência intelectual 

ainda é considerada condição do indivíduo, sendo um fator responsável pela sua não 

aprendizagem.  

 
P1: [...] uma coisa é ter dificuldade de aprendizagem, que alguns têm, 
muitos têm dificuldade de aprendizagem, nós temos. Outra coisa é a 
deficiência intelectual, que realmente é algo que impossibilita, não é que o 
aluno não quer ou não faz, ele realmente não consegue. Ele chega numa 
barreira que vai além das forças dele [...] Eu entendo como algo que 
realmente atrapalha, e os deixa à margem, então por isso essa tentativa de 
inclusão. 
 

Já P2 associou o conceito de deficiência intelectual com a maneira de ensinar, 

explicando a sua visão sobre o processo de ensino-aprendizagem do estudante e não a 

definição da deficiência. 

 
P2: É um processo, leva tempo, paciência. A gente tem que entender que 
nem sempre o aluno vai dar o que a gente espera, ele vai dar o que ele 
consegue; que tudo pode afetar o aprendizado, então se em casa ele não 
está bem, isso vai refletir na escola; se ele toma medicação ou se ele não 
toma, isso reflete; se ele toma medicação e deixou de tomar um dia, é outro 
comportamento. [...] é trabalhoso, é frustrante muitas vezes, porque a gente 
quer o retorno às vezes imediato [...], é gratificante, mas é bem trabalhoso.  
 

Diante dessas explanações, nota-se que existe um conhecimento superficial da 

definição de deficiência intelectual apresentada pela AAIDD, no que se refere às limitações 

intelectuais e comportamentais. De acordo com P1, “[...] falta ainda muita divulgação do que 

é deficiência intelectual mesmo, pras pessoas”. É perceptível que a deficiência intelectual, 

em todos os momentos, não é vista como uma produção social, deixando claro que esse 

conceito não faz parte do conhecimento das profissionais. Isso fica evidenciado na 

nomenclatura utilizada por ambas:  

 
P1: [...] Nós temos casos aqui de uma família com três estudantes, os três 
são deficientes intelectuais e aí você conversa com o pai e detecta que 
ali temos também. 
P2: [...] Tu vai explicar pros alunos que não têm deficiência [...] E com os 
deficientes é a mesma coisa [...]. (grifos meus). 
 

Também fica clara essa percepção das profissionais a respeito da deficiência 

intelectual na maneira como foi selecionada a estudante para a entrevista e na insistência 
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de P2 de permanecer junto com a estudante ao longo da realização da mesma, conforme 

relato evidenciado no subcapítulo 6.2 deste trabalho. As justificativas utilizadas por ambas 

contrariam o que fala a Declaração de Montreal, de 2004. Na mesma, encontra-se a visão 

de que essa deficiência é uma característica do sujeito e a afirmação de que as pessoas 

com deficiência intelectual podem e devem tomar suas próprias decisões a respeito de suas 

vidas, não devendo ser consideradas totalmente incompetentes para decidir a respeito de 

algo, tendo como justificativa a sua deficiência.  

 

6.3.2 A organização pedagógica do AEE 

 

A respeito do AEE, a Resolução CNE/CEB, 04/2009 (BRASIL, 2009b), definiu a 

função do mesmo como sendo  

 
[...] complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da 
disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que 
eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e 
desenvolvimento de sua aprendizagem. (BRASIL, 2009b, p. 1).  
 

Essa definição também é apresentada na Res. CME 35/2017 (CAXIAS DO SUL, 

2017), em seu artigo 8º, parágrafo 1º.  

Tratando da organização pedagógica do AEE na escola, primeiramente foi 

perguntado sobre a quantidade de alunos que são atendidos pelo mesmo. P1 quantificou, 

em sua resposta, em torno de 50 alunos com deficiência, somando as matrículas dos Anos 

Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental, e em torno de 30 alunos com deficiência 

intelectual matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Essa fala se aproxima dos 

dados levantados pela pesquisadora, com a utilização do programa SPSS, que são do 

Censo Escolar de 2017. Os dados apresentados anteriormente apontam um total de 58 

alunos com deficiência matriculados em todas as etapas de ensino que a escola oferece, 

sendo um (01) aluno na Educação Infantil (pré-escola), 26 alunos nos Anos Iniciais, 27 nos 

Anos Finais e quatro (04) na EJA. Desse total de matrículas, 22 são alunos com deficiência 

intelectual matriculados nos Anos Finais.  

É notório que P1 demonstra uma incerteza na resposta a respeito da quantidade, e 

justifica o fato afirmando que há uma inconstância da presença desses estudantes na 

escola. 

 
P1: Para quantificar, eu vou te dizer que são muitos. Nós somos, eu acho, a 
escola da Rede que mais tem alunos, nós temos hoje em torno de 50, 52 
alunos, somando Anos Iniciais e Anos Finais. Destes, nós temos em torno 
de 20 alunos... Eu to te dizendo dados não precisos, exatos, porque tem 
muita mudança. Hoje eles estão na escola, depois eles saem, aí eles 
retornam, então nós temos toda essa questão de alteração... Mas em torno 
de 20 alunos, à tarde, que são os que eu atendo, entre os Anos Finais da 
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tarde e os Anos Finais da manhã que vêm para o contraturno. Nós temos, 
no turno da tarde, sexto e sétimo ano. Mas também temos no turno da 
manhã, então esse número acaba crescendo. Ele vai pra uns 30 mais ou 
menos, de Anos Finais.  

  
Sabe-se que a escola possui um número considerável de estudantes com 

deficiência. P1 foi questionada, por e-mail, se atendia a todos os estudantes ou se a escola 

possuía outras professoras, pois, ao fazer a transcrição da entrevista, foi percebida a 

ausência dessa informação. O motivo do questionamento foi a existência da preocupação 

de que estivesse ocorrendo uma sobrecarga da profissional, já que a mesma, de acordo 

com a Resolução CNE/CEB 04/2009 (BRASIL, 2009b), possui diversas atribuições: 

 
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 
de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas 
dos alunos público-alvo da Educação Especial; II – elaborar e executar 
plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade; III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos 
na sala de recursos multifuncionais; IV – acompanhar a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula 
comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; V – 
estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; VI – orientar 
professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 
utilizados pelo aluno; VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a 
ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e 
participação; VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de 
aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 
participação dos alunos nas atividades escolares. (BRASIL, 2009b, p. 3).  
 

P1 informou, por e-mail, que atende somente os alunos dos Anos Finais da tarde, e 

os da manhã que comparecem no contraturno, e que a escola conta com mais três 

profissionais, uma para atender os alunos dos Anos Iniciais à tarde e duas para atender os 

alunos no turno da manhã. Enxerga-se como um ponto positivo a questão de haver, na 

escola, quatro professores especializados atendendo o AEE, proporcionando a divisão do 

número de estudantes com deficiência, alcançando maior excelência no atendimento a 

esses estudantes. 

Ao ser questionada quanto ao aumento significativo das matrículas dos estudantes 

com deficiência intelectual, P1 atribuiu esse aumento ao fato de ter se tornado direito legal 

desses estudantes estarem presentes nas escolas, e ainda afirmou que, muitas vezes, a 

criança com deficiência intelectual entra na escola sem a família saber da deficiência. 

Lembra-se que Silva (2016) e Jesus (2017) evidenciaram a predominância de pessoas com 

deficiência intelectual entre os sujeitos que são público-alvo do AEE. Apontaram também 

que o número de estudantes com essa deficiência vem crescendo cada vez mais. Silva 

(2016) mostra que o percentual de estudantes com deficiência intelectual, em relação ao 
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total de matrículas dos alunos com deficiência, passou de 52,2% em 2010 para 60% em 

2014, verificando um aumento significativo desse público no Censo Escolar.  

A respeito do histórico acadêmico dos estudantes com deficiência intelectual, 

atendidos pelo AEE da escola, P1 disse que a maioria esteve sempre em escola regular, e 

que a identificação dos mesmos geralmente se inicia percebendo que há histórico de várias 

repetências ao longo da trajetória escolar.  

 
P1: [...] se a gente olhar pra aquilo que tem na pasta deles, pegando o 
histórico, são casos que inicialmente começaram com multirepetência... No 
quarto ano, no quinto ano, o aluno repetia, repetia, aí vamos dar uma 
olhada [...] Outros, a gente já observa uma dificuldade inicial, mas 
justamente em função dessa falta de apoio da família, essa dificuldade de 
se encontrar um médico, esses casos acabam indo adiante, e mais tarde a 
gente consegue detectar de uma forma mais clara. Porque eu não posso de 
cara já dizer que esse aluno tem deficiência intelectual se ele está 
começando a vida escolar, e como eles não são crianças, por exemplo, que 
foram à escolinha, que frequentaram outros atendimentos, aí fica 
complicado.  
 

Sobre a identificação desses estudantes, retoma-se que, segundo a AAIDD (2010), a 

definição operativa indica o que é necessário observar para definir e diagnosticar a 

deficiência: “1) as limitações significativas no funcionamento intelectual e na conduta 

adaptativa; 2) a forma em que se manifestam as habilidades adaptativas, sociais e práticas; 

3) e a idade que deve anteceder os 18 anos” (SILVA, 2016, p. 51). Também, tem-se que:  

 

A deficiência mental
16

 se apresenta, em sua complexidade, no contexto 
escolar. [...] É complexa porque evoca o conceito de inteligência e a nossa 
compreensão sobre ele. Além disso, a pouca discussão terminológica e 
conceitual tende a tornar frágil nossa compreensão sobre essa categoria e 
também torna os processos de identificação desses alunos, no ambiente 
escolar, complexos. (BRIDI, 2011, p. 38).  
 

 Quando questionada a respeito de como ocorre esse processo de identificação dos 

alunos com deficiência intelectual, P1 respondeu que o mesmo inicia com o próprio 

professor na sala de aula, que percebe no estudante maior dificuldade, fazendo um 

comparativo com os outros estudantes.  

 
P1: Primeiro, o professor da sala de aula começa a perceber que o aluno 
tem uma dificuldade maior, então ele já vai nos dando alguns indicativos, 
por exemplo, este ano, no primeiro ano, têm alunos que a gente imagina 
que possam ter deficiência intelectual. Então é dado um acompanhamento, 
o professor da sala de recursos vai na sala de aula, fica um pouquinho, dá 
uma olhada... Mas a gente vai deixando pro ano seguinte, e o professor 
seguinte vai também observando, e a coordenação vai fazendo essas 
anotações. Porque daqui a pouco, chega lá no terceiro ano, ou no segundo 
que nós temos casos, e eles precisam ser avaliados, porque o professor diz 
“não, a dificuldade é muito grande”, frente aos outros. Na verdade é meio 

                                                
16 

 Termo utilizado pela autora para se referir à deficiência intelectual. 
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que um paralelo, mesmo sabendo que cada um tem o seu tempo, mas às 
vezes o tempo de alguns é muito maior [...]. 
 

Cabe ressaltar que fazer esse comparativo entre os estudantes é uma prática 

contrária à percepção de que cada pessoa tem seu tempo e que a avaliação deve 

considerar cada estudante como parâmetro de si mesmo. Devem-se observar as limitações 

no funcionamento intelectual, porém também se deve ter em mente a ideia de Heredero 

(2010), de que é necessário que se reconheça que cada estudante tem uma forma distinta e 

um ritmo próprio para aprender. 

A partir desse comparativo, então, a família e a coordenação da escola são avisadas, 

e o aluno é encaminhado para uma avaliação no AEE e depois para um médico. P1 ainda 

salienta que, ao encaminhar para o atendimento médico, muitas famílias acabam não 

levando o estudante, o que faz com que o AEE atenda muitos casos de hipóteses de 

deficiência intelectual, na ausência do diagnóstico médico.   

 
P1: [...] então começa uma pulga atrás da orelha, vamos ter que avaliar [...] 
aí vem todo aquele processo: Conversa com a família primeiro, conversa 
com a coordenação e parte para uma avaliação, os testes do AEE. Mas 
antes passou por uma boa peneira em sala de aula, a profe já nos traz 
indicativos, ela conversa com a coordenação, direção, professor, e decidem 
que “não, realmente, dentro dessa situação temos que avaliar”. Aí, nós 
chamamos a família e começamos com uma avaliação no atendimento 
educacional. E depois é solicitada uma avaliação junto à UBS, ao médico, 
para que veja. Como muitas vezes os pais não levam, temos muitas 
hipóteses de deficiência intelectual.  

 

 Foi possível perceber a existência da valorização do laudo médico, que mostra o 

contrário do que trazem Delevati e Haas (2018), relacionado aos processos de identificação 

desses estudantes: “[...] a Nota Técnica do MEC/SECADI 04/2014 (BRASIL, 2014a) 

esclarece que a avaliação tem caráter pedagógico, deve ser feita pelo profissional do AEE, 

sem necessidade de laudo médico.” (DELEVATI; HAAS, 2018, p. 191). Na Nota Técnica 

mencionada pelas autoras, encontra-se que o diagnóstico clínico desses alunos não deve 

ser considerado indispensável, pois o AEE não é um atendimento clínico, mas sim 

pedagógico. O laudo médico torna-se um documento complementar ao Plano de AEE, se 

necessário, e não obrigatório. Ainda, a Nota Técnica do MEC/SECADI 04/2014 (BRASIL, 

2014b) traz que: 

 

O importante é que o direito das pessoas com deficiência à educação não 
poderá ser cerceado pela exigência de laudo médico. A exigência de 
diagnóstico clínico dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, para declará-lo, no Censo 
Escolar, público alvo da educação especial e, por conseguinte, garantir-lhes 
o atendimento de suas especificidades educacionais, denotaria imposição 
de barreiras ao seu acesso aos sistemas de ensino, configurando-se em 
discriminação e cerceamento de direito. (BRASIL, 2014b).  
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 Embora seja possível constatar uma valorização do laudo médico no contexto 

escolar analisado, fica claro na fala da professora que os alunos que não possuem esse 

laudo, mas que foram identificados como possíveis alunos com deficiência intelectual, têm 

acesso ao AEE. Assim, embora aparentemente não ocorra a imposição de barreiras citada 

na Norma Técnica do MEC/SECADI 04/2014 (BRASIL, 2014b), observa-se que o acesso ao 

atendimento afeta no modo como esses estudantes são nomeados, passando a serem 

tratados como “hipótese de deficiência intelectual”. Isso também afeta na prática pedagógica 

que é oportunizada a esses sujeitos, portanto, mesmo que as professoras aleguem que há 

certo receio e cuidado em nomear os estudantes como sujeitos com deficiência intelectual, o 

modo como passam a olhar para esses sujeitos e condicionar as práticas para eles “torna-

os” sujeitos com deficiência intelectual. 

Ainda, P1 esclareceu que a escola não nomeia esses estudantes perante a turma e 

que, em sala de aula, somente os professores têm conhecimento de que há a presença de 

estudante com deficiência intelectual, ou com hipótese dessa. Segundo ela, os docentes 

recebem planilhas com a sigla “AEE” ao lado do nome do estudante, para indicar que o 

mesmo necessita de atendimento especializado, “[...] Mas pra sala de aula, por exemplo, 

isso não vai. Claro que os colegas acabam percebendo depois, em função das chamadas, 

dos atendimentos...” (P1).  

 Quanto à presença dos estudantes com deficiência/deficiência intelectual no AEE, P1 

respondeu que nem todos frequentam o atendimento e apontou algumas dificuldades 

percebidas para a participação dos mesmos, atribuindo essas dificuldades principalmente ao 

fato de que, agora, o atendimento deve ocorrer no contraturno, o que acaba dificultando a 

frequência dos estudantes. Isso ocorre, pois a Resolução CNE/CEB, 04/2009 (BRASIL, 

2009b), em seu artigo 5º, traz que o AEE deve ser “[...] realizado, prioritariamente [...] no 

turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns” (BRASIL, 2009b, 

p.2). Nesse sentido, a Resolução CME 35/2017 (CAXIAS DO SUL, 2017), que dispõe sobre 

as diretrizes para a Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul, 

veio especificar a realização do atendimento no turno inverso, trazendo, em seu artigo 8º, 

parágrafo 3º, que as atividades do AEE devem “[...] ser ministradas por professores 

especializados, no turno inverso ao da classe comum [...]” (CAXIAS DO SUL, 2017, não 

paginado).  

 
P1: A gente dá apoio, mas agora, com a mudança da lei, acaba 
acontecendo que eles vão no contraturno, e alguns os pais não permitem, 
ou tem aquela situação de negligência da família e eles acabam não vindo. 
Por exemplo, os meus estudantes, pelos quais eu olho e sou responsável, 
estudam à tarde e são atendidos no contraturno de manhã. Os da manhã 
tem outra professora, e aí à tarde eu atendo, no contraturno [...] Quando há 
dificuldade, os estudantes que não vêm é assim, especialmente: os 
primeiros, porque é um caso muito sério, por exemplo, paralisia cerebral, ou 
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um transtorno global, uma coisa diferenciada, em que a família já tem 
dificuldade para trazer no turno, então imagina trazer no contraturno, é bem 
complicado. E outros porque já tem vários atendimentos fora, como, por 
exemplo, a fono, fisioterapia, outros tipos de atendimento que eles têm 
nesses horários, e também alguns deles é porque a família realmente não 
assume o papel que deveria assumir, e acha mais fácil dizer que não pode 
vir. 
 

 Ainda, P1 explicou em sua fala como funciona, na prática, essa diretriz normativa de 

atendimento no turno inverso ao do aluno com deficiência intelectual: 

 
P1: Como eu coloquei antes, a lei hoje está sendo aplicada, até o ano 
passado a coisa não era dessa forma. Então, esse estudante é 
acompanhado no turno que ele está [...] e ele é atendido preferencialmente 
no contraturno. Então no contraturno ele tem uma aula por semana, na sala 
de recursos, com a professora do AEE [...].  

 
Quanto aos profissionais que apoiam a organização do AEE, P2 cita a presença do 

cuidador educacional (chamado por ela, informalmente, de monitor).  “Às vezes eles são 

atendidos, porque têm um monitor, que na verdade está lá pra parte de locomoção e etc, 

mas nossos monitores aqui auxiliam dizendo “aqui tá dizendo isso”, porque tem uns que não 

leem, e tem uns que leem e não interpretam.” (P2).  

A Resolução CME nº 35/2017 (CAXIAS DO SUL, 2017) traz em seu artigo 6º, 

parágrafo 2º, que, no ensino regular, é recomendada a inclusão de dois estudantes com 

deficiência, no máximo, por turma, “[...] devendo ter redução de 30% da capacidade de 

crianças/estudantes na turma ou contar com cuidador educacional [...]” (CAXIAS DO SUL, 

2017, não paginado). Ainda, a Resolução define quem é e a função que tem um cuidador: 

 
Art. 24 O Cuidador Educacional é o Profissional de Apoio Escolar previsto 
na Lei Federal nº 13.146/2015, que atua no apoio às crianças/estudantes 
com deficiência e/ou transtornos do espectro autista que apresentam alto 
grau de dependência no desenvolvimento das atividades escolares, 
auxiliando nas atividades de cuidado, de higiene, de alimentação, de 
locomoção e outras pertinentes ao contexto escolar.  
Parágrafo único - O Cuidador Educacional deve ter formação mínima de 
Ensino Médio e participar de curso de capacitação e de formação 
continuada, oferecidos pela mantenedora ou outra instituição. (CAXIAS DO 
SUL, 2017, não paginado).  
 

Como uma das possibilidades de articulação entre o AEE e a sala de aula comum, 

P1 citou a docência compartilhada, definindo a mesma como um momento no qual há uma 

tentativa real de que o aluno com deficiência seja inserido, fazendo com que todos possam 

se envolver com as atividades propostas. 

 
P1: [...] a gente tem as famosas docências compartilhadas, em que se 
planeja anteriormente, com a coordenação e com o professor, e aí a gente 
entra e atende a turma toda, naquela visão ali, para tentar com que esse 
aluno realmente seja inserido. Então temos a docência compartilhada para 
os alunos da tarde, que acontece sempre que possível, sempre que a gente 
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consegue marcar direitinho, planejar alguma coisa que seja legal, pra que 
todos possam participar dessa atividade.  

 
Constata-se que esse apoio não está previsto na Res. CME 35/2017 (CAXIAS DO 

SUL, 2017) e acontece como uma ação esporádica na escola. P2 apontou alguns problemas 

com a docência compartilhada, sendo um deles o fato de que é necessário fazer um projeto 

antes de realizar a mesma.  

 
P2: Então, nós temos um grande problema da docência compartilhada, 
porque a prioridade do AEE é os pais, depois acho que é os alunos do 
contraturno, e vai... E pra nós conseguirmos fazer uma docência 
compartilhada, a gente tem que ter um projeto antes. Então imagina a 
burocracia até chegar, né [...] a gente senta no horário de planejamento, eu 
e ela, a gente organiza algum material, agenda o período que eu tenho, 
então esse ano só foram realizadas duas. Até o ano passado era semanal, 
não se tinha essa obrigatoriedade de ter um projeto, propriamente. Esse 
projeto é feito com base no conteúdo que eu estou ensinando, a gente tenta 
linkar com algumas coisas [...]. 

 

Percebe-se que a docência compartilhada se torna um momento no qual podem ser 

criadas e colocadas em prática maneiras para que todos aprendam ao mesmo tempo. 

Porém, é fato inegável que é necessária uma organização maior, por parte dos profissionais 

envolvidos, para que esse momento aconteça com maior frequência e seja realmente 

enriquecedor.  

 Por fim, foi pedido à P1 que comentasse a respeito dos casos que acha mais 

desafiadores. P1 citou aqueles em que há negligência por parte da família, que não aceita a 

condição do estudante.  

 
P1: Acho que os mais desafiadores realmente são aqueles em que a gente 
encontra uma barreira familiar, que o pai tem dificuldade de aceitar, então a 
gente acaba esbarrando, por exemplo, o pai não leva ao médico, não faz 
uma avaliação melhor, uma avaliação condizente... Nós temos vários casos 
de hipóteses, porque nós trabalhamos com a UBS, trabalhamos com os 
outros médicos que são encaminhados, mas daí se marca e acaba os pais 
não levando.  
 

Nesse sentido, Hollerweger e Catarina (2014) apontam que é imprescindível que a 

escola auxilie os pais desses estudantes, levando-os a aceitar a característica do filho, 

valorizando suas potencialidades e respeitando suas limitações. As autoras sinalizam que é 

necessária a existência de uma parceria entre família e escola, já que o objetivo de ambas é 

o mesmo: o desenvolvimento da criança. Também, afirmam que toda criança com 

deficiência tem o direito de “[...] ser aceita como é, primeiramente no âmbito familiar, 

seguindo-se da escola e na sociedade; respeitada como qualquer cidadão, com direitos e 

deveres, mesmo sendo ela diferente.” (HOLLERWEGER; CATARINA, 2014, p. 9). 
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Outro caso desafiador citado na fala de P1 é quando a pessoa com deficiência 

intelectual apresenta um transtorno de comportamento, o que, segundo ela, torna a 

permanência do estudante mais complicada e desafia e angustia os professores.  

 
P1: Outro desafiador é o deficiente intelectual que tem um transtorno de 
comportamento, então pra ele é mais complicado ficar com a gente, e isso 
desafia. Por exemplo, um aluno que já está no oitavo ano, no nono ano, e 
que não conseguiu ler ainda, que não consegue extrair dados básicos 
mínimos em um problema, em uma situação, isso nos angustia muito. 
Também em relação ao mercado de trabalho, que daqui a pouco eles estão 
no mercado de trabalho, e como é que essa gente vai fazer? (grifo meu). 

 

 Percebe-se, pela fala de P1, que ela associa transtorno de comportamento com 

dificuldades que surgem diante da deficiência intelectual, o que demonstra, novamente, que 

não há clareza em suas ideias quanto a essa deficiência. 

Quanto aos casos que a deixam satisfeita, P1 respondeu que são aqueles em que 

ela consegue dar assistência e promover avanços. “Têm estudantes [...] que, se você 

trabalhar com o concreto, ele vai adiante. Então isso pra gente é uma alegria, quando você 

percebe que ele consegue ser bem assistido e que ele participa realmente disso.” (P1). A 

respeito da utilização do concreto, Valentini, Gomes e Bisol (2016) apontam a ideia de 

Braun e Nunes (2015): 

 
[...] as experiências concretas [...] podem apoiar o desenvolvimento de 
conceitos abstratos, no entanto, não basta a utilização de recursos 
concretos, sendo fundamental considerar como é estruturado o pensamento 
do estudante com DI para apoiar seu processo de aprendizagem a partir de 
mediações adequadas. (VALENTINI; GOMES; BISOL, 2016, p. 133). 

 

 A partir dessa fala é possível reforçar o papel do AEE como um serviço que articula 

apoios e estratégias de acessibilidade, como, por exemplo, o planejamento de ações 

envolvendo material didático concreto, a fim de desenvolver as aprendizagens.  

 

6.3.3 A organização do currículo e o ensino de Matemática 

 

A respeito da organização curricular para os estudantes com deficiência intelectual, 

inicialmente recupera-se a ideia de Heredero (2010) de que todos os estudantes devem ter 

condição de acesso e permanência nas escolas e, para tal, o ensino deve ser apresentado 

de maneira universal. P1 trouxe, em sua fala, que o currículo deve ser flexibilizado, 

conforme recomendado pela lei.  

 
P1: Ele deve ser flexibilizado, é o que a lei recomenda, então o professor 
precisa pensar, junto com a coordenação e a professora da sala, o quê, 
dentro daquele currículo que é montado para todas as turmas, esses 
estudantes de atendimento educacional conseguem, o quê são capazes, e 
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aí são dadas as famosas atividades flexibilizadas, que a gente chama, que 
é adaptar pra ele aquilo que ele é capaz de fazer. 

 

Cabe lembrar, aqui, que Haas e Baptista (2016) destacam que termos como 

“flexibilização curricular” e “adaptação curricular” estão sendo substituídos por termos como 

“acessibilidade curricular” e “adequações razoáveis”, já que organizar um currículo inclusivo 

vai muito além do que simplesmente escolher conteúdos.  

A respeito dos conteúdos, P1 apresentou a seguinte fala: “Eles acompanham a aula, 

estão em sala de aula, então em todas as disciplinas, não só em Matemática, eles acabam 

vendo tudo o que a turma vê. Vendo; agora, atribuindo significado, fazendo, aí não”. Ao 

mesmo tempo, P2 trouxe que, para a maioria dos estudantes com deficiência intelectual, 

não são ensinados os mesmos conteúdos que são ensinados para os demais estudantes. 

Ressalta-se aqui que P2 possui um total de seis alunos com deficiência intelectual, sendo 

dois em cada sétimo ano em que dá aula.  

 
P2: [...] para a maioria deles [...] eu não trabalho nada do conteúdo do 
sétimo ano. Hoje mesmo eu fui ali na biblioteca, eles têm uns livros pra 
doação então eu tenho uma coleção em casa de livros de primeiro, 
segundo, terceiro, quarto e quinto aninho, e conforme eles vão avançando 
eu vou procurando trazer mais coisas. 

 

 Em outra fala, explicitou que é difícil trabalhar o mesmo conteúdo: “[...] eles não 

conseguem ver. Só conteúdo da Matemática básica [...] A gente ensina o básico pra eles 

sobreviverem. E tenta ensinar [...] coisas que eles vão usar pra vida. [...]” (P2). Ainda, 

salientou: 

 
P2: [...] no plano de trabalho que a gente tem, que nesse caso é trimestral, 
nós listamos todos os conteúdos dos alunos, o que a gente espera que eles 
atinjam, a gente destaca aquilo que a gente espera que os alunos de AEE 
consigam também, e a gente coloca tudo em negrito, aquilo que é 
específico pra esses alunos [...]. 

 
Essas falas evidenciam uma ideia contrária a de Heredero (2010), que salienta que é 

necessário que todos recebam oportunidades para aprender os mesmos conteúdos, 

considerando o ritmo de aprendizagem de cada aluno e sua individualidade. 

Percebe-se que o que ocorre é que as professoras fazem adaptações curriculares 

para esses estudantes, retirando conteúdos que acreditam que os mesmos não vão 

aprender, ensinando, por exemplo, conteúdos dos Anos Iniciais para estudantes que já 

estão nos Anos Finais do Ensino Fundamental.  

 
P1: Eu acho que eles conseguem avançar alguma coisa naquilo que é 
básico pra eles [...] que é a coisa do sistema de numeração e os cálculos 
matemáticos mais simples. Eles precisam entender isso, e nós temos uma 
preocupação também, visando o mercado de trabalho e a vida diária, de 
trabalhar com eles o sistema monetário, porque isso é uma necessidade pra 
eles, pra vida [...]. 
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Assim, a ideia de Costa, Picharillo e Elias (2016) se encaixa com esses relatos. Os 

autores evidenciaram, em seu trabalho, que, na maioria dos estudos referentes ao ensino de 

Matemática para estudantes com deficiência intelectual, os conteúdos trabalhados com 

esses alunos são de Matemática básica, deixando de serem ensinados conteúdos que são 

considerados indispensáveis para o cotidiano e para a aquisição de autonomia. Retoma-se 

a necessidade de repensar um currículo comum a todos os estudantes, oferecendo 

experiências, por meio da utilização de diversas estratégias, que proporcionem o contato 

com os conteúdos do ano escolar em que o estudante está matriculado.   

Ao mesmo tempo em que se verifica a retirada de conteúdos, fica evidente nas falas 

das professoras que existe a preocupação quanto à aprendizagem significativa de questões 

de vida diária, o que, para elas, aparece com maior importância do que os conteúdos 

curriculares. Quanto a isso, P2 apresentou o seguinte posicionamento: 

 
P2: Quando tu vê que tu ensinou, não simplesmente Matemática, porque 
pra eles eu não ensino só Matemática. A gente ensina postura, a gente 
ensina modos, porque aqui na nossa realidade é muito complicado, então 
muitos não têm modos, muitos não sabem se portar, o linguajar, a higiene... 
A P1 não cansa de escovar dentes de alunos nossos com deficiência, 
porque eles não têm esse cuidado em casa [...] Eu sei que eles não vão sair 
daqui matemáticos, então a gente tem que ajudar eles a se virar [...] Eu 
tento ensinar caminhos, pra eles conseguirem ir em um mercado e não se 
perderem lá, não serem logrados no troco, conseguirem ir sozinhos... Eu 
trabalho muito com placas de trânsito, as cores do semáforo... Por isso que 
eu disse que não é só Matemática, é a vida que a gente tenta passar aqui 
na escola pra eles. Eu e todos os outros. (grifo meu). 

 

Aqui, ao citar que trabalha com placas de trânsito, percebe-se que a professora 

apresenta atividades que envolvem o conteúdo de geometria plana para esses alunos, 

apesar do seu discurso não enfatizar isso. 

Salienta-se a importância de que o professor perceba a Matemática como disciplina 

indispensável para o dia a dia dos estudantes. Moreira e Manrique (2013, p. 1) trazem que o 

professor deve fazer mais do que simplesmente transmitir conteúdos, sendo necessária a 

compreensão de “[...] que a aprendizagem em Matemática pode ser significativa e 

prazerosa, independentemente do grau de dificuldade do aluno. Ademais, pode ser um rico 

instrumento de socialização e integração social”.  

Velho e Lara (2011, p. 3) apontam que “Atualmente, a Matemática pode ser aceita 

tanto como ciência formal e rigorosa, como, também, um conjunto de habilidades práticas 

necessárias à sobrevivência”. Destaca-se que cada vez mais se deve, ao máximo, tentar 

fazer a vinculação entre Matemática e a vida cotidiana.  

 Sobre as potencialidades e dificuldades percebidas nesses estudantes, 

especificamente na área da Matemática, P2 apresentou a seguinte fala: 
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P2: De conteúdo mesmo, na grande maioria, falando bem da Matemática, 
adicionar e subtrair, ok, eles conseguem. Eles conseguem inclusive com 
números com mais de três algarismos, isso não é problema. Quando eles 
aprendem, eles conseguem com reserva, eles conseguem com troca [...]. 
Mas dessa mesma parte, eles ainda têm dificuldade de montar. Então se eu 
não der a continha armada, e pedir arme e efetue, o armar às vezes alguns 
erram. Conseguem até multiplicar com o auxílio da tabuada, e se perdem no 
armar. A parte de decomposição, que tem que entender que é uma centena, 
duas dezenas,... não. Aí se eu trabalhar com o ábaco, vai. Então tem que 
trabalhar com o material concreto, que é mais fácil. E as dificuldades, a 
partir de multiplicação, todo o resto. Não vai. É bem difícil. A menos que eu 
trabalhe com a calculadora. Aí, ok. Mas aí eu fico pensando: o que é 
importante ele saber potenciação? Se eles já estão se perdendo na 
adição... Então eu não trabalho [...].  
 

 Para P1, o maior desafio no ensino de Matemática para os estudantes com 

deficiência intelectual é que eles aprendam as operações matemáticas básicas, 

principalmente multiplicação e divisão. 

 
P1: É realmente aprender essas quatro operações básicas. Porque eu vou 
te dizer assim, soma e subtração eles ainda se viram, mas eu estou falando 
de estudantes que eu estou pegando lá do sexto ano, sétimo ano, oitavo e 
nono, porque eu acabo acompanhando todos eles, um pela docência 
compartilhada, o outro no contraturno. A soma e a subtração, enquanto eles 
têm mão, eles conseguem se virar, eles aprendem. Agora, a multiplicação e 
a divisão pra eles é uma coisa de um entendimento muito abstrato, mesmo 
que se trabalhe, que se mostrem joguinhos, conjuntos... Então quem tem 
uma deficiência intelectual mais complexa, pra eles é difícil.  
 

Ainda se tratando dessa questão, P2 apontou o dia a dia como sendo o maior 

desafio no ensino de Matemática para esses estudantes: 

 
P2: [...] o maior desafio é esse, é o dia a dia, é a caminhada, é o acertar, o 
errar, é tu entender que não depende só de ti e só dele. É uma série de 
fatores, tudo influencia. Tem que estar no dia certo, no momento certo, ele 
tem que estar predisposto, aceitar aquela atividade... Muitas vezes eles não 
querem fazer. Às vezes tu organiza uma atividade bem legal [...] tenta 
mudar... Nem sempre eles querem, e às vezes eles só querem aquilo. 
Então é um jogo, é um jogo complicado [...].  
 

 Percebe-se, pelas falas das professoras, que os desafios são vistos como barreiras 

para o desenvolvimento dos estudantes, e não explorados como possibilidades de 

aprendizagem. O foco maior se encontra nas dificuldades, e não nas potencialidades de 

cada estudante. Diante desse fato, lembra-se de Rosa (2014) que, ao analisar algumas 

narrativas em seu estudo, também destacou que, diante da deficiência intelectual, ainda se 

sobressai a visão das incapacidades e não das potencialidades do aluno, impedindo-o de 

aprender. Destaca-se, aqui, que Moreira e Manrique (2013), com base em Vygotski (1997), 

afirmam que um aluno, independente das dificuldades impostas pela deficiência, não está 

incapacitado para a aprendizagem, apenas se desenvolve de maneira diferente.  
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A respeito da aprendizagem desses estudantes, P1 citou a necessidade da 

utilização de materiais concretos, o fato de que os mesmos esquecem com facilidade o que 

é trabalhado, bem como a dependência que esses alunos têm de alguém que os auxilie: 

 
P1: [...] Eles conseguem acompanhar algumas coisas dentro do concreto, 
eles crescem, eles apresentam um crescimento, mas alguns deles têm essa 
coisa também da memória muito curta. Se trabalha hoje, semana que vem 
você trabalha a mesma questão com eles e eles já não têm essa 
lembrança. Então pra eles é bem complexo. Essa necessidade de estar 
junto, perto, um bom professor também, que incentive [...]. 

 

 Ainda considerando o quesito aprendizagem, P2 também trouxe em sua fala a 

questão do esquecimento do que é trabalhado e da dependência que os alunos apresentam 

quanto à presença do professor: 

 
P2: É um vai e volta constante. Se eu te disser que eles entenderam [...] 
Que aquilo ficou fixado, eu não sei se eu posso te dizer isso, com certeza, 
de todos. Mas que a maioria deles vai entender essa parte de adição, 
subtração, que vai conseguir se virar, eu acredito que sim [...] Pra outros, 
teve aquele filme, “Como se fosse a primeira vez”, ela vivia dizendo “quem é 
você, quem é você?”. Têm alguns que é assim a vida inteira. Mas os nossos 
aqui não, eu acho que a gente tem uma crescente. Se a estrutura familiar 
deles está ok, isso na escola é bem percebido [...] eles retêm bem mais o 
conteúdo. Mas é um vai e volta, porque o que eles aprenderam hoje, se eu 
for dar amanhã, nem sempre eu vou ter o resultado que eu esperava. A 
própria multiplicação, eu fiquei uma semana fora e deixei várias atividades 
de multiplicação. A maioria deles não fez [...] Então eles precisam 
constantemente do profe [...] eles são muito inseguros. É por isso que eu 
digo, é o carinho, é o amor, acho que vai melhor com eles. 

 

Destaca-se, aqui, o pensamento de Vieira (2017) a respeito da memória, 

evidenciando que falta uma abordagem diferenciada, que torne significativa a aprendizagem 

desses estudantes. Segundo a autora, a memória é um fator essencial para que ocorra a 

aprendizagem, devendo ser ativada a fim de proporcionar a aquisição de conhecimentos. 

Para tanto, é preciso propor diversas estratégias que oportunizem a apropriação de 

conteúdos, aumentando o grau de complexidade das mesmas. Ainda, a autora salienta que 

a tendência do aluno é esquecer o que não faz mais sentido ou não se aplica na sua vida, 

conservando em sua memória somente o que é significativo para o seu dia a dia. 

Ainda, para complementar o pensamento, Vieira (2017) afirma que é necessário 

enxergar que as dificuldades apresentadas pelos estudantes com deficiência intelectual não 

diferem das apresentadas pelos demais estudantes, sendo acentuadas pelos recursos 

didáticos pouco eficazes. 

A respeito da dependência que o aluno apresenta em relação ao professor, de 

acordo com Mello (2004), Vygotsky (s.a.) evidenciou dois níveis de desenvolvimento: a zona 

de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal ou potencial. O primeiro 

utiliza aquilo que a criança é capaz de realizar de maneira individual, enquanto o segundo 
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trata daquilo que a criança não é capaz de fazer sozinha, porém consegue fazer com a 

ajuda de alguém mais experiente.  

 
Para Vygotsky, ao fazer com a ajuda de um parceiro mais experiente aquilo 
que ainda não é capaz de fazer sozinha, a criança se prepara para, em 
breve, realizar a atividade por si mesma. Dessa forma, só há aprendizagem 
quando o ensino incidir na zona de desenvolvimento próximo. Se 
ensinarmos para a criança aquilo que ela já sabe, não haverá nem 
aprendizagem nem desenvolvimento. O mesmo acontecerá se ensinarmos 
algo que está muito além de sua possibilidade de aprendizagem, ou seja, 
para além daquilo que ela possa fazer com a ajuda de alguém. (MELLO, 
2004, p. 143).   

 

 Assim, Mello (2014) destaca que, para Vygotsky (s.a.) deve haver um processo de 

colaboração entre professor e aluno, para que o bom ensino ocorra. O professor deve atuar 

como parceiro experiente, auxiliando o aluno no desenvolvimento das atividades, e não as 

fazendo por ele, o que destaca a importância da interferência intencional e do planejamento 

competente do professor. Ou seja, é preciso que haja uma intervenção por parte do 

professor na realização das atividades, com vistas a auxiliar para que o aluno consiga, 

futuramente, executá-las sozinho. Dessa maneira, Mello (2004) salienta que é papel da 

escola direcionar a função pedagógica para o desenvolvimento de estágios não atingidos 

pelo aluno, partindo do nível real de desenvolvimento do mesmo e estimulando novos 

conhecimentos. Ainda de acordo com a autora, Vygotsky (s.a.) conclui que um ensino de 

qualidade é aquele que faz a criança avançar em seus conhecimentos, desafiando-a para o 

que ela só consegue realizar com o auxílio de outros, não aquele que recai sempre no que a 

mesma já é capaz de fazer sozinha.  

 Porém, é necessário entender que, mesmo que o educador deva interferir 

intencionalmente, por meio do processo de ensino, as individualidades do processo de 

aprendizagem do estudante devem ser respeitadas, compreendendo que os objetivos de 

aprendizagem devem ser constantemente reconfigurados em função das possibilidades dos 

estudantes (MELLO, 2004, p. 144).   

 A respeito das estratégias de ensino, as professoras citam a tentativa de trabalhar 

com situações problema e jogos, como recursos que vem a auxiliar no entendimento dos 

conceitos: 

 
P1: a gente trabalha muito com jogos, jogos no computador, no tablet, ou 
jogos que a gente faz, mas sempre propondo situações problema, do mais 
simples ao mais complexo, com o desejo de que eles consigam pelo menos 
entender soma, subtração, alguma coisa de multiplicação e divisão, cada 
um dentro do seu nível de dificuldade. 
P2: [...] se eu tentar trabalhar com problemas matemáticos eu sei que 
naquela aula eu tenho que estar do ladinho, pra dizer o que está 
acontecendo, então: “Joãozinho comeu três laranjas de manhã e três 
laranjas de tarde, quantas laranjas ele comeu no dia?”. Então tudo bem ler, 
mas aí tem que fazer meio que uma historinha pra eles conseguirem. Eu 
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procuro, então, muita coisa em livros dos anos anteriores, muita coisa na 
internet, nós temos uma sala de recursos que tem vários jogos, que tem a 
parte de material concreto... 
 

Sobre o trabalho com resolução de situações problema matemáticas, ressalta-se a 

visão de Costa e Souza (2015) de que é preciso incentivar o raciocínio dos alunos e não 

somente a tarefa de resolver cálculos de maneira mecânica, sendo necessário utilizar 

materiais diversos que auxiliem o processo de abstração.  

Ainda, P2 cita outras estratégias de ensino utilizadas por ela, como a montagem de 

figuras geométricas, folhas com desenhos para pintar, uso da calculadora, uso de jogos 

como bingo, dominó, quebra-cabeça, material de recorte (revistas, jornais) e registro do 

conteúdo do quadro. A respeito da utilização dos jogos, retoma-se o pensamento de 

Albuquerque, Mori e Lacanallo (2009) de que os mesmos não devem ser aplicados apenas 

para a memorização de conteúdos, e sim como recursos facilitadores na construção de 

novos conceitos. 

Também é importante destacar que, em várias falas, P2 cita um caderno que criou 

para esses estudantes, com atividades diferenciadas: “[...] eu montei, pra cada um, um 

caderno, eu pego exercícios dos livros [...] pra tentar fazer algo diferente [...] A maioria dos 

livros que eu trabalho é do segundo, terceiro aninho, pros alunos que estão no sétimo” (P2). 

Percebe-se, com isso, um olhar próprio para esses estudantes, porém questiona-se o fato 

do material citado ser desenvolvido especialmente e somente para os mesmos, o que os 

torna “diferentes” dos demais alunos. Outro aspecto questionável com relação a esse 

“caderno de atividades” pensado exclusivamente para esses estudantes é o fato dele tornar-

se um roteiro programado quanto ao itinerário de aprendizagem dos estudantes, com 

objetivos de aprendizagem rígidos. 

Quando questionada a respeito de como é feita a avaliação desse público-alvo 

específico, P2 esclareceu que a mesma é feita por meio de um parecer descritivo, com o 

auxílio da professora do AEE e da coordenação, não sendo feita por meio de avaliação de 

provas ou trabalhos. 

 
P2: Em dia de prova, a gente até tenta, pra eles não se sentirem excluídos, 
oportunizar uma prova, já que vai estar a turma inteira em silêncio, mas é 
algo que eu sei que eles não vão depender de mim, que eu vou entregar 
uma folhinha e eu sei que eles vão conseguir fazer... Então os colegas 
levam dois períodos para fazer a atividade, eu organizo algo que leve dois 
períodos pra eles fazerem também. Não é a mesma prova que a dos 
demais, nem pensar, nem pensar. E não tem nota, não existe nota. A gente 
faz parecer descritivo mesmo, que é feito com o auxílio da profe do AEE, 
com o auxílio da coordenação [...]. 
 

  Em relação à avaliação, a fala da professora vem ao encontro com o que consta na 

Proposta Pedagógica da escola, que afirma que os estudantes público-alvo da Educação 
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Especial são avaliados de acordo com o seu desenvolvimento e conhecimento prévio, 

observando seu progresso individual.  

 Contudo, também fica evidente que há uma diferenciação nos instrumentos utilizados 

para avaliação desses sujeitos e na expressão dos resultados, uma vez que, 

exclusivamente para esse público, é elaborado parecer descritivo.  

Confirma-se, pois, que os conteúdos trabalhados com os estudantes com deficiência 

intelectual não são os mesmos trabalhados com os demais estudantes. Na área da 

Matemática, identifica-se que é trabalhada a Matemática básica, sem maiores avanços. São 

utilizados em sala de aula instrumentos específicos para os estudantes com deficiência, tais 

como o caderno de atividades confeccionado pela professora de Matemática, de modo que, 

em alguns momentos, eles não participam do trabalho coletivo com a turma. Reforça-se a 

importância de uma compreensão da zona de desenvolvimento real e proximal desses 

estudantes, buscando elaborar estratégias de aprendizagem prevendo atividades que eles 

possam realizar de modo autônomo e/ou realizar com apoios, tais como recursos, 

estratégias, bem como, por meio de situações didáticas colaborativas entre os colegas. 

Dessa forma, os estudantes com deficiência terão aumentadas suas possibilidades de fazer 

parte do trabalho coletivo da sala de aula. 

 
6.3.4 A articulação entre o AEE e a sala de aula de Matemática 

 

Retomando a ideia de Haas e Baptista (2016), é por meio da articulação entre o 

professor da sala de aula regular e o professor do AEE que se torna possível a organização 

de um currículo de construção de saberes para todos os estudantes, fazendo com que o 

estudante com deficiência seja incluído no trabalho coletivo.  

A respeito dessa articulação, foi perguntado à P1 se a mesma interage ou participa 

de alguma forma do planejamento das atividades de Matemática para os estudantes com 

deficiência intelectual. P1 trouxe, em sua resposta, que interage, já que isso é papel dela 

como professora do AEE.  

 
P1: Interajo sim. É papel meu, eu tenho que estar junto. Pode não ser uma 
coisa que se faça todos os dias, mas a gente trabalha com o professor da 
disciplina com possibilidades, o que ele poderia fazer dentro de determinado 
conteúdo, “você vai trabalhar tal coisa, o que nós podemos montar?”. 
Alguma coisa pra trabalhar conjuntamente e outras também porque ele tem 
o dia a dia, ele tem todos os dias esse aluno, então ele tem que ter algumas 
ideias. Então sempre que possível nós trabalhamos em parceria. 

 

 Nesse sentido, P2 foi questionada se no planejamento das atividades para os alunos 

com deficiência intelectual, na disciplina de Matemática, há a interação com a professora do 

AEE. Em sua resposta, P2 citou que no ano anterior era mais dependente de P1, mas que a 
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mesma segue sendo de grande auxílio. Além disso, trouxe que P1 sempre oferece materiais 

complementares, como alguns livros.  

 
P2: [...] no ano passado eu precisava da P1 24 horas por dia [...] Esse ano 
[...] eu consigo andar um pouco mais com as minhas pernas, tanto que eu 
tive a ideia, nas férias, de montar esse caderno pra eles, mas ainda assim a 
P1 é de grande auxílio [...] a gente conversa. A gente tem planejamento 
quinzenal com a coordenação, quando a P1 pode, quando ela não está em 
atendimento, ela vai também. Então essa troca existe aqui na escola e é de 
grande valia. Quando a gente não consegue sentar, e ela tem material legal, 
que ela encontrou, ela nos traz [...] Livros, tem aqueles livrinhos “365 
atividades para alunos”, ela pede pra comprar, ou ela compra, a gente faz 
cópia, enfim... Existe, e é maravilhosa. (grifo meu). 
 

 Salienta-se, novamente, que é uma das atribuições do profissional do AEE, prevista 

na Res. CNE/CEB 04/2009 (BRASIL, 2009b), conceder articulação com os professores de 

sala de aula regular, a fim de disponibilizar serviços, recursos e estratégias que possibilitem 

a plena participação dos estudantes com deficiência nas atividades escolares.  

 Nas falas das professoras, é possível perceber que existe uma tentativa de conversa 

entre as profissionais e que ambas procuram agir em conjunto quanto ao planejamento de 

atividades, o que nem sempre é possível. Cabe mencionar aqui a percepção, ao longo da 

entrevista, de que as professoras apresentam uma preocupação a respeito da oferta de 

recursos que auxiliem na aprendizagem desses estudantes. Alguns recursos são discutidos, 

planejados, criados e selecionados nos momentos em que é possível a interação entre as 

professoras. Porém, nota-se que há uma dificuldade por parte das mesmas em encontrar 

maneiras de trabalhar os mesmos conteúdos com todos os alunos, o que faz com que os 

selecionem para os alunos com deficiência intelectual, com base naquilo que as professoras 

consideram os estudantes capazes de realizar. Questiona-se em que medida as 

professoras, com esse olhar reducionista, conseguem estimular e desafiar os estudantes 

para avançarem em suas zonas de desenvolvimento real e potencial, pois a aprendizagem 

para qualquer estudante acontece a partir de situações em que eles se sintam confrontados, 

desafiados e estimulados a avançarem além daquilo que já sabem. 

 A seguir, P1 foi perguntada se tem conhecimento se as atividades de Matemática em 

sala de aula oferecidas para esses alunos são diferentes das oferecidas aos demais e o 

porquê disso. Com essa pergunta, esperava-se evidenciar se a interação entre as 

professoras realmente acontece, já que, se sim, P1 apresentaria ter conhecimento das 

atividades e seria capaz de discorrer sobre elas.  

 
P1: Claro que são. Sempre. Elas têm que ser. Até pela dificuldade deles.  
Pela dificuldade de entendimento, de fazer, se a gente não oferecer uma 
coisa diferenciada, ele vai ficar ali com aquele papel, e ele vai copiar aquilo 
que ele conseguir, quando ele tá alfabetizado, se não ele não vai produzir. A 
professora dá outros tipos de atividades para ele, ele pode copiar, se ele 
quiser, a gente deixa ele a vontade, porque tem alguns, por exemplo, que 
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têm vergonha, resistência em fazer atividades flexibilizadas. Enquanto os 
outros fazem um trabalho, ele recebe um trabalho voltado para as 
habilidades dele, aquilo que ele consegue, mesmo que acabe fugindo 
daquele conteúdo. Porque o professor não consegue parar, é complicado 
pra ele, ele tem que dar sequência àquilo que ele está fazendo em sala de 
aula, e aí o aluno tá ali. Então, tem alguns que dizem “não, eu consigo, eu 
quero copiar”, então, por exemplo, ele copia do quadro, ele abre o livro onde 
ela mandou, mas ele não consegue ir adiante, não consegue fazer. Então a 
professora sempre tem atividade flexibilizada para ele ir trabalhando 
enquanto os outros estão acompanhando aquela explicação dela. Depois 
ela se volta mais para ele, daí dentro daquilo que é básico pra ele, e vai 
trabalhando. 

 

 Realmente, em sua resposta, P1 mostrou conhecimento do que acontece na sala de 

aula de Matemática, já que essa fala vem ao encontro com alguns trechos da entrevista de 

P2. Em algumas falas, P2 citou que um dos alunos dela com deficiência intelectual não 

aceita fazer atividades flexibilizadas, “[...] ele quer aprender o que os colegas estão 

aprendendo [...]” (P2). Fica evidente, nessa fala, que os próprios estudantes se sentem 

diferenciados com relação aos colegas.  

Ainda, explicou que muitos deles copiam do quadro apenas para treinar a escrita, 

mas que ela sempre busca proporcionar outras atividades para que eles não fiquem apenas 

copiando.  

 
P2: Agora eu estou mais com as folhinhas [...] às vezes, claro, eu vou dar 
aquela folhinha pra ele pintar porque eu vou precisar explicar a matéria, 
mas naquele dia que é só fazer exercícios eu consigo dar mais atenção pra 
eles [...]. 
 

Destaca-se o pensamento de Petró (2014), de que o que se procura, com a 

parceria entre professor do AEE e professor de Matemática, é que seja possível tornar as 

aulas de Matemática diversificadas, contando com o auxílio do professor do AEE para 

orientações e ofertas de recursos que não excluam o aluno com deficiência, contemplando a 

turma toda. Nota-se, analisando e comparando as falas de ambas, que essa parceria existe, 

em alguns momentos, entre as professoras, sendo necessário um maior investimento de 

tempo dedicado a essa interação. Do mesmo modo, com relação à docência compartilhada, 

a escola precisa repensar essa prática para que ocorra de um modo efetivo e regular, que 

realmente corrobore para um planejamento coletivo e articulado entre as professoras, e, 

consequentemente, para a aprendizagem significativa dos estudantes. 

Com relação ao modo como estão sendo oportunizadas as atividades aos 

estudantes com deficiência em sala de aula, fica claro que eles seguem percursos de 

aprendizagem isolados e que não se relacionam com o que está sendo proposto para toda a 

turma. De acordo com as falas das professoras, os recursos são oferecidos somente para 

esses estudantes, não sendo trabalhados com toda a turma. Assim, foca-se na 

diferenciação dos estudantes com deficiência, acabando por excluí-los dos demais.  
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6.3.5 Boas práticas para a acessibilidade curricular 

 

A última pergunta do roteiro de entrevista para as duas professoras pedia que 

narrassem um caso bem sucedido ou uma boa prática, junto a um estudante com deficiência 

intelectual matriculado nos Anos Finais do Ensino Fundamental, realizada na disciplina de 

Matemática com a colaboração do AEE. Seguem os relatos de ambas: 

 
P1: [...] Não tem um caso, tem mais de um... Quando eles conseguem, por 
exemplo, fazer somas com reservas, que pra nós seria uma coisa básica, 

ela fica exultante
17

, e esse aluno também quando ele consegue aprender 
isso. Então nós temos alunos [...] que conseguem. Isso, pra nós, é uma 
realização. Quando eles conseguem fazer subtração, entendendo também o 
processo de pedir emprestado, e assim por diante... Então nós temos 
alguns casos de deficiência intelectual leve em que nós conseguimos atingir 
isso.  
P2: A multiplicação. Eu fiquei extremamente feliz quando eu consegui que 
eles entendessem a multiplicação [...] Eu acho que contei pra escola inteira, 
e contei mesmo. Porque eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginei que 
eles iam conseguir. E daí eu fui querer, correndo, fazer com dois algarismos 
[...] não, não foi. Aí a P1 disse “agora vamos com calma, vamos com calma 
que tu já teve um grande avanço, agora para”. Aí ela disse “tá, agora vamos 
pra um probleminha então, vamos tentar probleminha, probleminha, 
probleminha, pra ver se realmente eles entenderam, depois a gente vai.”. 
Ainda não tentei fazer de novo essa tentativa. E eles só pegaram a 
multiplicação com o uso da tabuada, e eu falando, explicando, mostrando. 
Porque daí como tem a tabuada do lado, o processo de fazer não é tão 
difícil. Os nossos alunos não conseguem fazer porque eles não entendem a 
tabuada. Porque o processo é fácil, eles sabem fazer [...] Mas cadê a 
tabuada na ponta da língua? Daí como eles já tem o recurso ali, que pode 
utilizar, eu acredito que nessa parte foi mais tranquilo, então era só a 
mecanização, o processo, daí foi... (grifo meu). 

 

 As boas práticas mencionadas acima se referem somente aos conteúdos nos quais 

os estudantes obtiveram sucesso, sem detalhar a metodologia aplicada para que tais 

resultados acontecessem. Nas falas, é possível notar que ambas se sentem muito 

satisfeitas e felizes quando conseguem transmitir um conhecimento a um desses 

estudantes.   

 Durante toda a entrevista, foram citados recursos pedagógicos utilizados para o 

desenvolvimento de habilidades, sendo muitos materiais concretos, deixando claro que 

esses são importantes para que boas práticas ocorram.  

 Por meio dos dados obtidos com a pesquisa empírica não foi possível realizar uma 

análise profunda, já que ambas as professoras pouco falaram a respeito de boas práticas na 

perspectiva do ensino de pessoas com deficiência intelectual. Para ampliar os dados e 

aprofundar a análise, fez-se uma busca em pesquisas bibliográficas que tratassem do 

assunto.  

                                                
17 

 Referindo-se à P2. 
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 De acordo com Papa, Viégas e Zamor (2015, p. 2), “A educação inclusiva se apoia 

na premissa de que é preciso olhar para o aluno de forma individualizada e colaborativa, 

contemplando suas habilidades e dificuldades”. Assim, incluir não é somente garantir a 

presença de estudantes com deficiência nas escolas, sendo necessário observar a 

participação de todos os alunos na sala de aula.  

 
[...] o aluno pode estar em uma escola, pode estar sentado em uma sala de 
aula e não estar incluído. Pode estar, simplesmente, perdendo seu tempo. É 
preciso ir além da presença, é preciso ver o que realmente está 
acontecendo, é preciso observar a participação de todas as crianças da 
sala. (PAPA; VIÉGAS; ZAMOR, 2015, p.3). 
 

 Acredita-se que boas práticas são aquelas que ocorrem com a participação de 

todos os estudantes nas atividades propostas, garantindo o direito à aprendizagem. Para tal, 

faz-se necessário pensar em estratégias, a fim de oferecer aos alunos com deficiência 

intelectual oportunidades para vivenciar as experiências, estruturando atividades de maneira 

a construir momentos de ensino-aprendizagem nas quais essas experiências realmente 

ocorram. Algumas dessas estratégias, que podem ser utilizadas para atingir a todos os 

estudantes, segundo Papa, Viégas e Zamor (2015, p. 3) foram identificadas por Solé (1999) 

como sendo: “[...] o planejamento da aula, a apresentação de ideias, a aula expositiva, os 

debates, a dramatização, pesquisas, projetos, estudo dirigido, trabalhos em grupos e 

atividades em dupla”. Os alunos, ao estudarem juntos e compartilharem ideias, podem vir a 

aprimorar os seus saberes, com os incentivos e modelos comportamentais uns dos outros.  

 Não se fala aqui somente em igualdade, mas sim se relembra o princípio da 

equidade, que preconiza ações de acordo com a realidade de cada um. Para Heredero 

(2010) a igualdade deve ser garantida no acesso e permanência na escola, e a equidade e a 

universalidade na construção dos saberes.  

 Na área do ensino de Matemática são reconhecidas algumas tendências como 

possíveis de construir processos inclusivos, sendo uma delas a Etnomatemática. Velho e 

Lara (2011) salientam a ideia de D’Ambrosio (2005) de que a Etnomatemática se apresenta 

como uma maneira de se ter uma educação renovada, e que a mesma vem para agregar 

significados práticos aos conhecimentos produzidos por pensadores.  

 
A Etnomatemática emerge resgatando traços da trajetória humana em prol 
de sua sobrevivência, desde os primórdios, pois está presente desde a 
Antiguidade, sendo produzida e praticada pelos povos na tentativa de 
interagir na realidade. Apresenta-se, portanto, como parte intrínseca na 
história das habilidades que afloram das necessidades de adaptação e 
resistência à vida em grupo. (VELHO; LARA, 2011, p. 5). 
 

 As autoras evidenciam novamente as ideias de D’Ambrosio (2005), que exibe uma 

preocupação de que situações da vida diária sejam vivenciadas dentro da escola, dando 

significado aos saberes que são praticados fora da mesma. “D’Ambrosio concretiza na 
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Etnomatemática [...] a base para o conhecimento, a ser incorporado pela comunidade 

escolar e lapidado pelo docente de forma a reconstruir e solidificar saberes significativos” 

(VELHO; LARA, 2011, p. 10).  

            Embora não seja intuito desse trabalho de pesquisa aprofundar-se sobre as 

tendências pedagógicas no ensino de matemática para a construção de práticas inclusivas, 

a entrevista com as professoras nos aponta a necessidade de estudos futuros dessa 

natureza. Entende-se que o mapeamento de boas práticas envolvendo esse público poderá 

constituir-se como uma importante referência na desmistificação do olhar que recai à 

deficiência intelectual como incapacidade de aprender. 

 

6.4 ENTREVISTA COM UMA ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

Inicialmente, destaca-se que a estudante entrevistada apresenta deficiência intelectual 

aliada à deficiência física, sendo usuária de cadeira de rodas. A mobilidade dos membros 

superiores está conservada. Para fins de identificação, a estudante será chamada de 

Mariana (nome fictício).  

Por meio da transcrição e leitura da entrevista realizada com essa estudante com 

deficiência intelectual, foram definidas duas categorias de análise: percepção da estudante 

com relação à importância do AEE; e percepção da estudante com relação à sua 

aprendizagem na sala de aula de Matemática.  

Durante a realização da entrevista, percebeu-se que a estudante Mariana sente-se 

parte integrante da escola, demonstrando relação de confiança com a mesma:  

 
Mariana: [...] É muito legal. Minha vó me traz, eu entro pela frente e vou pra 
sala. Saio um pouquinho antes para o lanche, o lanche é bom. Na 
Educação Física, saio pela frente e vou passear. Quando chove eu fico na 
sala fazendo xadrez, UNO... E tenho uma cuidadora que fica comigo [...]. 

 

 É necessário esclarecer que a estudante possui uma cuidadora devido ao fato de 

necessitar auxílio na locomoção e higiene. Como se locomove com a utilização de uma 

cadeira de rodas, por segurança, a escola optou por liberá-la alguns minutos antes do 

horário do lanche e recreio, evitando a grande movimentação dos demais estudantes. Ainda, 

Mariana utiliza a saída da frente da escola devido à estrutura física da instituição, que não 

possui rampas de acesso ao pátio em seu interior, demonstrando que a escola ainda não 

possui uma acessibilidade arquitetônica adequada à perspectiva da educação inclusiva. 
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6.4.1 Percepção da estudante com relação à importância do AEE 

 

A respeito do atendimento no AEE, a estudante explicou que participa do mesmo nas 

terças-feiras pela manhã e, à tarde, P1 vai até sua sala de aula. Na fala de P1, a mesma cita 

que acompanha os estudantes do turno da tarde em alguns momentos em sala de aula, 

além das docências compartilhadas. Ainda, Mariana comentou sobre a sua frequência, 

afirmando que quem a leva para o atendimento no turno inverso é sua “vó-mãe”, e que às 

vezes acaba por faltar devido a problemas de saúde ou ao clima chuvoso.  

Percebe-se que a estudante consegue identificar a presença do AEE na sua vida 

escolar e considera tanto a profissional do turno inverso quanto a do seu turno, como 

professoras responsáveis pelo seu atendimento na escola.  

Ainda sobre a presença do AEE na vida escolar dos estudantes com deficiência 

intelectual, aponta-se a seriedade que se deve dar a esse atendimento enquanto facilitador 

do processo de aprendizagem desses estudantes, sendo preciso encontrar estratégias e 

abordagens adequadas para que ocorra a construção do conhecimento. Reitera-se que 

essas estratégias e abordagens devem ser pensadas considerando-se as possibilidades de 

aprendizagem do indivíduo com deficiência intelectual, e não transformando sua deficiência 

em uma barreira para a aquisição do conhecimento. Quando se fala na função da sala de 

recursos, tem-se que: 

 
A respeito da função essencial da sala de recursos, como apoio pedagógico 
a alunos(as) com deficiência intelectual, destaca-se a importância de serem 
agregados, nos componentes curriculares desse espaço, conhecimentos 
que auxiliem o(a) professor(a) na identificação de barreiras ou 
impedimentos cognitivos e, consequentemente, dos estímulos necessários 
na aprendizagem. (MELO, 2008, p. 84).  

 

É imprescindível identificar essas barreiras para eliminá-las, focando, assim, em 

atividades que proporcionem uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, Melo (2008) 

destaca a ideia de Alves (2006) de que no AEE devem ser oportunizadas atividades que 

possibilitem descobertas e incentivem a criatividade dos estudantes com deficiência 

intelectual.  

Com relação às atividades que realiza no AEE, a estudante citou algumas e disse 

que executa também atividades de Matemática durante os atendimentos:  

 
Mariana: Eu faço texto, eu tô fazendo um livro agora. Eu recorto, pinto... De 
Matemática, sim. Faço continha de mais, de vezes, de menos... Cada vez é 
um trabalho diferente, eu vou no computador, monto quebra-cabeça, gosto 
de fazer [...].  
 

 Baseando-se na fala de Mariana, se visualiza que a mesma realiza atividades 

individualizadas e planejadas para a aquisição de conhecimentos. Questiona-se, porém, se 
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essas atividades oferecem à aluna a oportunidade de ir além do conhecimento básico, 

fazendo com que a mesma supere seus limites e se torne agente de sua própria 

aprendizagem. 

 
O AEE deve buscar desenvolver no aluno com deficiência intelectual a 
superação de limites, pela proposição de experiências que oportunizem sair 
de uma posição passiva diante da aprendizagem, para uma posição ativa 
na direção do conhecimento e dele fazer uso adequadamente. (VIEIRA, 
2017, p. 530). 

 

 Diante dessa afirmação, acredita-se que as atividades oferecidas no AEE devem ser 

significativas, fazendo com que o estudante participe ativamente das mesmas, estimulando 

“[...] a percepção de sua capacidade de elaboração mental, de exercício do pensamento e 

capacidade de uso da inteligência e de como elabora estratégias para resolução de 

problemas.” (VIEIRA, 2017, p. 530). Seguindo esse pressuposto, as mesmas serão capazes 

de facilitar o desenvolvimento de habilidades indispensáveis para a formação do 

conhecimento científico e do uso do pensamento abstrato.  

 
A ampliação da capacidade de abstrair conceitos é um dos objetivos do 
AEE que pode ser efetivado pelo uso de estratégias e recursos adequados 
para o desenvolvimento e alargamento da motivação, atenção, memória e 
demais mecanismos de aprendizagem. (VIEIRA, 2017, p. 530). 

  
 Reafirma-se, compactuando com Vieira (2017), que basear a aprendizagem do aluno 

com deficiência intelectual em suas possibilidades de progresso não é negar a deficiência e 

as limitações, mas conhecendo-as, planejar estratégias de superação, não as enxergando 

como fatores determinantes para a não aprendizagem.  

 Por fim, analisando as falas de Mariana, embora a mesma manifeste satisfação em 

participar desse atendimento, não é possível identificar a percepção que ela tem quanto à 

importância do AEE para sua aprendizagem em relação à Matemática, já que a aluna 

apenas cita que realiza algumas atividades que envolvem conteúdos da disciplina. A fala da 

estudante confirma a ausência de uma articulação consistente entre o AEE e a sala de aula 

de Matemática. 

  

6.4.2 Percepção da estudante com relação à sua aprendizagem na sala de aula de 

Matemática 

 

A respeito das aulas de Matemática, Mariana afirmou que é sua aula preferida e que 

gosta da professora. Também comentou que se sente segura em sala de aula, e que 

quando apresenta alguma dúvida, chama a profissional. Percebeu-se que a estudante se 

sente motivada para aprender. Vieira (2017, p. 530), se baseando nas ideias de Vigotski 

(1997), afirma “[...] que a aprendizagem é um processo cognitivo permeado de afetividade e 
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de motivação, portanto, para aprender há que se querê-lo e poder fazê-lo. Ou seja, envolve 

tanto os aspectos cognitivos quanto os motivacionais”. 

 Quando questionada sobre suas dificuldades e facilidades na disciplina de 

Matemática, a estudante salientou que o que acha mais difícil é a operação de divisão, e o 

que considera mais fácil é a adição e a multiplicação. Isso vem ao encontro com o que as 

professoras do AEE e de Matemática entrevistadas apresentaram em suas falas. As duas 

destacaram que a grande dificuldade apresentada pela maioria dos estudantes com 

deficiência intelectual é compreender a multiplicação e, principalmente, a divisão.  

Ainda, Mariana relatou com quem mais aprende Matemática, citando os professores, 

os colegas e a família, “com todo mundo”. Quanto às atividades de Matemática que realiza, 

a estudante declarou que não faz as mesmas que os colegas. 

 
Mariana: Faço diferente. Folhinhas de pintar, mas nem todas de pintar. Eu 
prefiro fazer as folhinhas, eu entendo mais. Também copio as coisas no 
caderno que estão passando no quadro, só de Matemática que não. Nas 
outras eu copio. Eu aprendo com as folhinhas e copiando também. Nas 
atividades de Matemática eu uso a minha tabuada. Faço toda a atividade 
que a profe me dá na aula.  

 

 A mesma percepção apontada nas atividades oferecidas pelo AEE prevalece aqui. É 

notório que existe um olhar pedagógico voltado a estudante, sendo lhe proporcionadas 

atividades diferenciadas. No entanto, ao proporcionar essas atividades, fica clara a 

concepção de deficiência intelectual, tanto da professora de Matemática quanto da 

professora do AEE, que coloca essa deficiência como fator determinante para a não 

aprendizagem da aluna. Aparece aqui a crença pessoal das profissionais. Acredita-se que, 

ao realizar essas atividades diferenciadas, a estudante não está sendo realmente incluída 

no contexto escolar, já que, confrontando a fala da estudante com as falas das professoras, 

é possível concluir que essas atividades são diferenciadas também quanto ao conteúdo, não 

somente quanto às estratégias utilizadas.  

Em relação à avaliação, a aluna respondeu que faz provas e trabalhos que são 

avaliados pelos professores, mas que não são iguais aos dos colegas na maioria das 

disciplinas. Em Matemática, os trabalhos são corrigidos pela professora e entregues à aluna, 

para que verifique seus acertos e erros. 

 
Mariana: [...] Faço trabalho pra entregar pra profe, pra ela corrigir pra mim. 
Quando ela devolve, eu olho o que acertei. Quando eu erro a profe diz pra 
mim: “vou puxar tua orelha”, e eu digo: “não faça isso! Calma profe que eu 
errei, não fica braba” (risos) [...]. 

 

 Por meio de sua fala, foi possível verificar que a estudante se importa com a 

avaliação realizada pela professora, e que essa apreciação funciona como uma fixação da 

aprendizagem, já que a aluna retoma os acertos e erros. Valoriza-se essa estratégia da 
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professora, pois nota-se que há um cuidado com que a aluna, ao revisar a avaliação, possa 

refletir a respeito do processo elaborado por ela, sendo um dos momentos em que se 

percebe uma preocupação da professora com que a aprendizagem da estudante não seja 

tratada somente como processo de mecanização. Essa atitude da professora demonstra 

uma tentativa de aproximação entre a estudante com deficiência intelectual e o restante da 

turma, fazendo com que ambas as partes tenham conhecimento da sua avaliação cognitiva. 

Por outro lado, retoma-se a fala da professora, que disse que, na verdade, mesmo que 

aplique trabalhos e provas para a estudante, avalia a mesma por meio de um parecer 

descritivo, construído com o auxílio da professora do AEE e da coordenação da escola, 

baseando-se no que conseguiram fazer com a estudante ao longo do trimestre, não 

existindo atribuição de nota. Retoma-se que na Proposta Pedagógica da escola consta que 

na avaliação para os estudantes com deficiência devem prevalecer os aspectos qualitativos, 

apontando seu nível atual de desenvolvimento e as possibilidades futuras de aprendizagem. 

A parceria entre a professora da sala de aula e do AEE na confecção do parecer não consta 

no documento. Também não consta no mesmo a expressão dos resultados de forma 

diferenciada (parecer descritivo) para os estudantes com deficiência. 

 Nesse sentido, Vieira (2017, p. 531) destaca que “A avaliação deve partir do 

reconhecimento dos avanços do aluno em comparação com ele mesmo, e servir-se de 

seleção e elaboração de estratégias adequadas”. Não se deve utilizar a avaliação somente 

como “[...] medida, quantitativa, estática e tradicional, que pouco informa as possibilidades 

de aprendizagem dos alunos e se concentra apenas naquilo já aprendido, nos resultados” 

(VALENTIM; OLIVEIRA, 2013, p. 860). Ainda, de acordo com Valentim e Oliveira (2013), 

quando utilizada dessa maneira, a avaliação só evidencia, por meio de fatores 

predeterminados, os níveis que os alunos já atingiram, deixando de colaborar no 

oferecimento de novas práticas de ensino.   

 
Esse modelo avaliativo quantitativo e de mensuração usado pela escola vai 
de encontro ao conceito dos níveis de desenvolvimento discutido por 
Vigotski (1997). Para esse autor, quando avaliamos, devemos nos pautar 
não no que já foi atingido ou alcançado, mas no que está por ser construído, 
ou seja, na zona de desenvolvimento potencial. (VALENTIM; OLIVEIRA, 
2013, p. 861).  
 

Destaca-se que, ainda segundo Valentim e Oliveira (2013), para o estudante com 

deficiência intelectual a questão da avaliação se torna ainda mais complicada, já que, ao 

comparar seu progresso com o de outros estudantes, o mesmo pode acabar não atingindo a 

meta estabelecida para a turma. A avaliação deve ocorrer a partir de critérios bem definidos, 

acompanhando o desenvolvimento do próprio estudante, sendo assim suficiente para 

apontá-lo naquele momento.  
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Nota-se que, a respeito da percepção da aprendizagem da estudante com relação à 

sala de aula de Matemática, a mesma possui um vínculo afetivo com a sua professora. Além 

disso, demonstra ter consciência de que as atividades que realiza são diferentes das 

oferecidas aos demais alunos. Também, existe uma percepção por parte da aluna de que a 

professora está engajada com seu processo de aprendizagem, fazendo com que a mesma 

verifique seus acertos e erros nas atividades que realiza.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa almejou verificar como está ocorrendo o ensino de Matemática 

para estudantes com deficiência intelectual nos Anos Finais do Ensino Fundamental. O tema 

surgiu do interesse da pesquisadora diante da presença cada vez maior de estudantes com 

deficiência intelectual na rede regular de ensino e a pouca literatura disponível relacionando 

a Matemática e a deficiência intelectual. Inicialmente verificou-se que a legislação da 

Educação Especial passou por grandes mudanças ao longo da história, e que hoje a 

inclusão não é mais uma opção, não depende mais do querer ou não incluir, estando 

garantida em lei e tendo diversos documentos norteadores.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no Banco de Periódicos da CAPES e em 

periódicos que envolvem o ensino de Matemática e estudantes com deficiência. Para atingir 

o objetivo almejado, o passo seguinte foi mapear a presença dos estudantes com deficiência 

intelectual nos Anos Finais do Ensino Fundamental nas escolas públicas de Caxias do Sul, 

por meio das estatísticas educacionais do Censo Escolar da Educação Básica, verificando 

que esses são maioria no AEE dessas escolas. A partir desse mapeamento, selecionou-se a 

escola na qual estava matriculado o maior número de estudantes com essa deficiência para 

a realização das entrevistas com uma professora do AEE, uma professora de Matemática e 

uma aluna com deficiência intelectual, as quais serviram de base para análises posteriores.  

Por ser uma escola municipal, foi possível perceber que a Rede Municipal de Ensino 

de Caxias do Sul possui algumas orientações específicas para a inclusão escolar, 

demonstrando uma releitura das leis e normativas nacionais a respeito da inclusão escolar.  

Algumas das orientações específicas são: a especificação da obrigatoriedade do 

atendimento no turno inverso ao da escolarização dos estudantes com deficiência, a 

garantia do direito da presença de cuidadores para questões de locomoção, alimentação e 

higiene, a prática da docência compartilhada e a valorização do laudo médico para definição 

dos estudantes público-alvo do AEE. 

Considera-se de suma importância o conhecimento dos avanços no entendimento da 

definição de deficiência, que nos documentos norteadores passou a ser vista como 

produção social, e não mais intrínseca ao indivíduo. Verificou-se que esse conhecimento 

ainda não faz parte dos saberes compartilhados pelas professoras, pois a deficiência 

continua sendo apontada como própria da pessoa, se tornando o fator determinante para a 

sua não aprendizagem. O entendimento da deficiência intelectual ainda é superficial por 

parte das mesmas, que focam, principalmente, nas dificuldades que surgem com ela. Infere-

se que o aumento significativo do número de estudantes com deficiência intelectual nessa 

escola, e nas demais escolas da rede analisadas, possa estar relacionado com essa falta de 

conhecimento a respeito dessa deficiência, de modo que nesse grupo estariam todos os 
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estudantes que apresentam dificuldades de aprender ou estão aquém do esperado para 

determinado ano escolar. 

Esse entendimento se reflete na organização do currículo na disciplina de 

Matemática, bem como nas estratégias de ensino que são oportunizadas para os 

estudantes com deficiência intelectual. Apurou-se que esse currículo é pensado de maneira 

individualizada, de acordo com a visão das mesmas sobre as possibilidades cognitivas dos 

estudantes. Porém, como a ênfase permanece sendo nas dificuldades, o que ocorre é que 

conteúdos são retirados do currículo dos mesmos, permanecendo conceitos, 

prioritariamente, da Matemática básica, sendo trabalhadas principalmente as operações de 

adição, subtração, multiplicação e divisão, sistema monetário e situações problema simples. 

Nessa retirada de conteúdos, conceitos necessários para a vida diária acabam não sendo 

transmitidos aos alunos, como noções de álgebra e outros. Percebeu-se que se mantém a 

prática de adaptação curricular como simplificação e redução de conteúdos, quando o que 

deveria ocorrer seria a busca pela acessibilidade curricular, por meio da adequação das 

estratégias e recursos. Ao mesmo tempo, se constatou que as professoras são atenciosas 

para com os estudantes com deficiência intelectual e demonstram uma preocupação com a 

aprendizagem dos mesmos, contudo o modo como concebem a deficiência, vendo-a como 

incapacidade, dificulta para que possam propor múltiplos caminhos de aprendizagem. 

Em suma, a forma de conceber a deficiência como barreira individual para a 

aprendizagem afeta enormemente no planejamento das práticas pedagógicas, independente 

da área curricular (no caso deste estudo, a área da Matemática) a ser problematizada como 

conhecimento escolar aos estudantes com deficiência. 

Cabe mencionar que as próprias professoras em seu discurso salientam que 

trabalham unicamente com a Matemática básica, não reconhecendo os conceitos de 

geometria plana e espacial nas estratégias didáticas elaboradas por elas envolvendo figuras 

geométricas e reconhecimento das placas de trânsito, por exemplo. Em suas falas, as 

professoras identificam esses conteúdos como envolvendo atividades de vida diária, e não, 

necessariamente, conteúdos matemáticos. Portanto, fica evidente a necessidade de estudos 

na área da Educação Matemática vinculados à formação inicial e continuada docente, a fim 

de que os professores tenham subsídios para desenvolver propostas didáticas capazes de 

articular o conteúdo aos objetos de ensino. 

Norteadas por um currículo que reduz os conteúdos na área de Matemática, as 

professoras procuram utilizar estratégias diferenciadas e recursos diversos, como jogos e 

materiais concretos, para tentar garantir a aprendizagem desses estudantes, fazendo com 

que os mesmos obtenham sucesso na realização das atividades. O que se constatou é que, 

apesar desse ponto positivo, não são estimuladas as habilidades necessárias, como a 
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capacidade de abstração e o desenvolvimento da memória, para a aquisição de 

conhecimentos científicos mais elaborados. 

Foi possível perceber, em alguns momentos, a existência da interação entre a 

professora de Matemática e a professora do AEE, no que se refere ao planejamento de 

atividades para os estudantes com deficiência intelectual nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental. Recomenda-se que essa interação seja intensificada, considerando a mesma 

de suma importância, já que é responsabilidade de ambas as professoras a garantia da 

aprendizagem desses estudantes. Essa relação de parceria ainda pode colaborar para que 

as aulas de Matemática se tornem mais diversificadas, tendo o auxílio da professora do AEE 

para pensar e adequar recursos e estratégias possíveis, bem como a participação da 

mesma nos momentos de docência compartilhada, nos quais os mesmos conteúdos são 

oferecidos a todos os alunos. A docência compartilhada, na escola, ocorre de forma 

esporádica. Deduz-se que esse dispositivo, se bem elaborado, pode colaborar para com a 

plena inclusão dos estudantes, devendo ocorrer de forma regular. 

Questionou-se, ainda, a respeito das facilidades e dificuldades do ensino-

aprendizagem para os estudantes público-alvo dessa pesquisa. Por meio das entrevistas, as 

facilidades foram vinculadas a atividades de vida diária e conteúdos matemáticos, 

destacando a matemática como fator importante para a construção da cidadania. Já as 

dificuldades foram vinculadas a questões envolvendo a falta de participação e aceitação das 

famílias, além dos conteúdos matemáticos. Contudo, entende-se que a superação das 

dificuldades de aprendizagem envolve o conhecimento e a valorização de habilidades 

necessárias para que a mesma ocorra, como a atenção, o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e a capacidade de abstração.  

Percebeu-se, nas três entrevistas, a existência de um vínculo afetivo entre aluna e 

professoras, o que reflete na sua vida escolar, tornando-a mais prazerosa, e na conduta das 

professoras, que demonstram preocupação em relação ao bem-estar da aluna na escola e 

fora dela. Esse é um fator facilitador em busca da verdadeira inclusão, porém nota-se que é 

necessário compreender o real significado da mesma para que não se confunda inserir com 

incluir. Não basta garantir o acesso de alunos com deficiência nas escolas regulares, sendo 

preciso assegurar a permanência e a participação dos mesmos, respeitando o princípio da 

equidade. 

Destaca-se o papel da escola como local de aquisição de conhecimento acadêmico, 

e como tal, deve oferecer a todos os estudantes oportunidades para se apropriarem do 

mesmo.  

 
A escola é lugar de construção de conhecimento acadêmico e, por isso, a 
educação escolar de pessoas com deficiência intelectual exige um 
posicionamento crítico e responsável de todos os educadores, pois nos 
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força ao enfrentamento de uma realidade social que ultrapassa a questão 
da história de discriminação e exclusão: a questão de não sabermos ainda 
ensinar a esses alunos de modo que sejam, também, construtores de 
conhecimento científico e não apenas sujeitos de socialização. (VIEIRA, 
2017, p. 524).  
 

              Percebe-se a necessidade de estudos que possam investir no reconhecimento de 

boas práticas pedagógicas no ensino de Matemática para esses sujeitos, apostando no 

desenvolvimento de habilidades intelectuais, tais como a construção da memória como 

apropriação significativa dos conhecimentos e na identificação das potencialidades dos 

estudantes a partir da zona de desenvolvimento real e potencial dos mesmos, a fim de que 

os professores possam propor atividades ou tarefas que sejam ao mesmo tempo acessíveis 

e desafiadoras, para que os estudantes sejam capazes de reconhecer aquilo que já sabem 

e avançar na assimilação, de modo significativo, do que ainda não sabem.  

Assim, com base nas pesquisas bibliográficas relacionadas ao ensino de Matemática e 

Educação Inclusiva, e, principalmente, ao ensino de Matemática e deficiência intelectual, 

fica evidente que é necessário um avanço nos estudos que envolvam essas duas temáticas, 

a fim de aprofundar os conhecimentos que permeiam ambas as áreas. Por fim, reitera-se 

que é de suma importância que a preocupação existente com a educação inclusiva atinja 

todas as áreas da Educação, inclusive a Educação Matemática, para que os professores da 

disciplina sejam orientados quanto às práticas inclusivas possíveis.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA ENTREVISTA 

 

 

 

Termo de Consentimento 

 
Eu, ___________________________________________, R.G. _____________, 

por meio deste termo, declaro que concordei em participar de entrevista, com áudio 

gravado, referente à pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido pela 

pesquisadora Júlia Gechelin, sob orientação da professora Dra. Clarissa Haas, a qual 

poderei contatar pelo e-mail: clarissa.haas@caxias.ifrs.edu.br. Afirmo que aceitei participar 

da entrevista por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter 

qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. 

Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linha 

gerais, trata-se de analisar como está ocorrendo o ensino da Matemática para estudantes 

com deficiência intelectual. Fui também informado(a) de que as informações por mim 

oferecidas serão utilizadas somente em situações acadêmicas (artigos científicos, palestras, 

seminários etc.), sendo minha identidade preservada e meus dados pessoais identificados 

genericamente. 

Minha colaboração se fará por meio de entrevista semiestruturada. O acesso e 

análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e/ou sua orientadora. Não 

serão atribuídos nota ou conceito às respostas dadas. A minha participação iniciará apenas 

a partir da entrega desse documento por mim assinado. Estou ciente que, caso tenha 

dúvidas ou me sinta prejudicado(a), poderei contatar a pesquisadora Júlia Gechelin pelo 

telefone: (54) 9 9650-2413 ou pelo e-mail: julia.gechelin@caxias.ifrs.edu.br. 

Atesto o recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Autorização. 

 

 _________________________   ________________________ 

  Júlia Gechelin     Clarissa Haas 

  Pesquisadora       Orientadora 

 

 Caxias do Sul, _____ de                       de 2018. 

 

       _________________________________ 

        Assinatura do participante 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA ENTREVISTA COM MENOR DE 

IDADE 

                  

   

Termo de Consentimento 

 

Eu, ___________________________________________, R.G. _____________, 

responsável pelo(a) estudante ________________________________________, por meio 

deste termo, declaro que autorizei o mesmo a participar de entrevista, com áudio gravado, 

referente à pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido pela pesquisadora 

Júlia Gechelin, sob orientação da professora Dra. Clarissa Haas, a qual poderei contatar 

pelo e-mail: clarissa.haas@caxias.ifrs.edu.br. Afirmo que o(a) estudante aceitou participar 

da entrevista por sua própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter 

qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. 

Fomos informados(as) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em 

linha gerais, trata-se de analisar como está ocorrendo o ensino da Matemática para 

estudantes com deficiência intelectual. Fomos também informados(as) de que as 

informações oferecidas serão utilizadas somente em situações acadêmicas (artigos 

científicos, palestras, seminários etc.), sendo nossas identidades preservadas e nossos 

dados pessoais identificados genericamente. 

A colaboração do estudante se fará por meio de entrevista semiestruturada. O 

acesso e análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e/ou sua 

orientadora. Não serão atribuídos nota ou conceito às respostas dadas. A sua participação 

iniciará apenas a partir da entrega desse documento por mim assinado. Estamos cientes 

que, caso tenhamos dúvidas ou nos sintamos prejudicados(as), poderei contatar a 

pesquisadora Júlia Gechelin pelo telefone: (54) 9 9650-2413 ou pelo e-mail: 

julia.gechelin@caxias.ifrs.edu.br. Atesto o recebimento de uma cópia assinada deste Termo 

de Autorização. 

 

 _________________________   ________________________ 

  Júlia Gechelin     Clarissa Haas 

    Pesquisadora       Orientadora 

 

 Caxias do Sul, _____ de                       de 2018. 

 

       ______________________________ 

             Assinatura do responsável  
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSOR DO AEE 

 

Entrevista com professor do AEE 

 

1) Qual a sua formação e há quanto tempo atua no AEE? 

 

2) Quantos alunos são atendidos no AEE da escola? Desses, quantos são alunos com 

deficiência intelectual e em quais anos do E.F. os mesmos estão? 

 

2.1) Todos os estudantes com deficiência intelectual matriculados na escola 

frequentam o AEE? Quais as dificuldades para essa frequência ou participação, caso ela 

não ocorra? 

 

2.2) Comente, dos casos atendidos com deficiência intelectual, aqueles que 

considera mais desafiadores e aqueles casos de sujeitos que observa avanços escolares. 

 

2.3) Comente um pouco a respeito do histórico acadêmico dos estudantes com 

deficiência intelectual, ou seja, qual/quais suas trajetórias formativas. Frequentaram escola 

especial? Sempre estiveram no ensino comum? 

 

3) Como você entende a deficiência intelectual? 

3.1) Como você justifica o aumento significativo das matrículas dos estudantes com 

deficiência intelectual nas escolas de educação básica? 

 

3.2) Como é feita a identificação desses estudantes com deficiência intelectual? 

 

4) Como é feito o atendimento desse público-alvo específico? 

 

5) Como é organizado o currículo para esses alunos na escola?  

 

6) Considerando a área da Matemática, quais as potencialidades e as dificuldades que você 

percebe nesses alunos? 

 

7) Qual o maior desafio no ensino da Matemática para esses estudantes? 

 

8) Como você descreve a aprendizagem desses estudantes diante da Matemática? 
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9) Você interage ou participa de alguma forma do planejamento das atividades para esses 

alunos na disciplina de Matemática? Se sim, como ocorre essa interação? 

 

10) Você tem conhecimento se as atividades de Matemática em sala de aula oferecidas 

para esses alunos são diferentes das oferecidas aos demais? Por quê? 

 

11) Narre um caso bem sucedido/uma boa prática realizada na disciplina de Matemática 

com a colaboração do AEE junto a um estudante com deficiência intelectual nos anos finais 

do Ensino Fundamental. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

Entrevista com professor de Matemática 

 

1) Qual a sua formação e há quanto tempo atua? Possui alguma formação específica, 

incluindo cursos, na área da Educação Especial? 

 

2) Você possui alunos com deficiência? Quantos? E desses, quantos são alunos com 

deficiência intelectual e em quais anos do E. F. os mesmos estão? 

 

3) Como você entende a deficiência intelectual? 

 

4) Como você se sente diante da realidade de trabalhar com alunos com deficiência 

intelectual? Qual o maior desafio no ensino da Matemática para esses estudantes? 

 

5) Considerando sua área, quais as potencialidades e as dificuldades que você percebe 

nesses alunos? 

 

6) Como você descreve a aprendizagem desses estudantes diante da Matemática? 

 

7) Como é organizado o currículo para esses alunos na escola? Comente algumas 

estratégias de ensino utilizadas. 

 

8) O planejamento das atividades para esses alunos, na disciplina de Matemática, é feito 

somente por você ou há a interação com o professor do AEE? Se existe, como ocorre essa 

interação? 

 

9) As atividades de sala de aula oferecidas para esses alunos são diferentes das oferecidas 

aos demais? Por quê? 

  

10) Como é feita a avaliação desses alunos? 

 

11) Narre um caso bem sucedido/ou uma boa prática realizada na disciplina de Matemática 

junto a um estudante com deficiência intelectual nos anos finais do Ensino Fundamental. 

  



88 
 

APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

 

Entrevista com estudante com deficiência intelectual 

 

1) Em que ano do Ensino Fundamental você está e há quanto tempo você estuda nessa 

escola?  

 

2) Você é atendido pelo AEE da escola? Se sim, como ocorre esse atendimento?  

 

3) Que tipo de atividades você realiza com o professor de AEE? Realiza atividades de 

matemática? 

 

4) Você gosta das aulas de Matemática? Por quê? 

 

5) Em relação à disciplina de Matemática, o que você acha mais difícil? E o que você acha 

mais fácil? 

 

6) Você se sente seguro e à vontade em sala de aula para tirar suas dúvidas com o 

professor de Matemática? Se não, por quê? 

 

7) Com quem você aprende matemática? Com os professores? Colegas? Família? 

 

8) Você realiza atividades diferentes das dos seus colegas dentro da sala de aula, na 

disciplina de Matemática? Se sim, como são essas atividades? 

 

9) Você faz provas e/ou trabalhos de Matemática que são avaliados pelo professor? E esses 

são iguais aos dos seus colegas?  

 

10) Conte algo que você aprendeu na aula de Matemática esse ano. 

 

11) Conte um pouco a respeito de sua experiência na escola. Como tem sido estar na 

escola desde que ingressou no primeiro ano do ensino fundamental ou na pré-escola. 
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APÊNDICE F – QUADRO 1 

 

Quadro 1 – Relação dos artigos selecionados com as categorias de análise (continua).  

Revista Edição Autores Categorias de Análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Matemática 

em Revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 32, Mar. de 2011 

 

 

 

FIGUEROA, T. P. et al. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão. 

 

 

Nº 33, Ago. de 2011 

NOGUEIRA, Clelia 

Maria Ignatius; 

ANDRADE, Doherty e 

ZANQUETA, Maria 

Emilia Melo Tamanini. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência. 

 

 

Nº 40, Nov. de 2013 

 

SILVA, Davi Cézar da; 

LEIVAS, José Carlos 

da Silva. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 47, Dez. de 2015 

WANZELER, Edson 

Pinheiro; SALES, 

Elielson Ribeiro de. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência. 

 

 

COSTA, Christine 

Sertã; SOUZA, 

Marlucy Campos de A. 

Reisinger de. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão; 

Ensino de Matemática 

e Deficiência 

Intelectual. 

PAPACOSTA, Arthur 

Rodrigues; CIVARDI, 

Jaqueline Araújo; 

DIAS, Maria Eurípedes 

de Souza. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão. 
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Quadro 1 - Relação dos artigos selecionados com as categorias de análise (continuação). 

Revista Edição Autores Categorias de Análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Matemática 

em Revista 

 

 

 

Nº 47, Dez de 2015. 

KAWAHAMA, Letícia 

Harumi Moraes 

Yamashita; CONI, Keli 

Cristina. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão. 

 

 

Nº 54, Jun. de 2017 

LANDIM, Evanilson; 

MAIA, Lícia de Souza 

Leão; SOUZA, Wilma 

Pastor de Andrade. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão. 

 

 

Nº 55, Set. de 2017 

MORO, Jessica de 

Brito; CAMPOS, 

Juliane Aparecida de 

Paula Perez; 

GALVANI, Márcia 

Duarte. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão. 

 

 

Nº 58, Jun. de 2018 

 

RODRIGUES, Jorge 

Menezes e SALES, 

Elielson Ribeiro. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão. 

 

 

 

 

 

Revemat: Revista 

Eletrônica de 

Educação Matemática 

 

 

 

V. 5, Nº 1, 2010 

 

 

GROENWALD, C. L. 

O. et al.  

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão. 

 

 

V. 6, Nº 1, 2011 

 

 

MIRANDA, Crispim 

Joaquim de Almeida; 

MIRANDA, Tatiana 

Lopes de. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão. 

 

 

V. 9, Nº 1, 2014 

 

VASCONCELOS, 

Silvia Cristina Ravasio; 

MANRIQUE, Ana 

Lucia. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão. 
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Quadro 1 – Relação dos artigos selecionados com as categorias de análise (conclusão). 

Revista Edição Autores Categorias de Análise 

 

 

 

 

 

Remat: Revista 

Eletrônica da 

Matemática 

 

 

V. 1, Nº 2, 2015 

 

FRIGHETTO, Daiane; 

ZORZI, Fernanda; 

KURMANN, Karine. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão. 

 

 

 

V.3, Nº 1, 2017 

 

MELLO, Felipe 

Almeida de; 

CAETANO, Jaciene 

Lara de Paula; 

MIRANDA, Paula Reis 

de. 

Matemática e 

deficiência; Ensino de 

Matemática e 

deficiência; 

Matemática e inclusão; 

Ensino de Matemática 

e Deficiência 

Intelectual. 

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE G – QUADRO 2 

 

Quadro 2: 10 escolas com maior número de matrículas de estudantes com D.I. nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental (continua). 

Dependência Nome da 

Escola 

Total de 

Alunos com 

Deficiência 

Total de 

Alunos com 

Deficiência 

Intelectual 

Possui AEE / 

Profissionais 

em tempo 

integral 

Localização 

(zona) da 

Escola 

 

 

Municipal 

Escola 

Municipal de 

Ensino 

Fundamental 

Presidente 

Tancredo de 

Almeida 

Neves 

 

 

27 

 

 

22 

 

 

Sim / Um 

profissional por 

turno 

 

 

Urbana 

 

 

Municipal 

Escola 

Municipal de 

Ensino 

Fundamental 

Basílio 

Tcacenco 

 

20 

 

19 

 

Sim / Um 

profissional por 

turno 

 

Urbana 

 

 

Municipal 

Escola 

Municipal de 

Ensino 

Fundamental 

Ruben Bento 

Alves 

 

19 

 

17 

 

Sim / Um 

profissional por 

turno 

 

Urbana 

 

 

Municipal 

Escola 

Municipal de 

Ensino 

Fundamental 

Paulo Freire 

 

15 

 

14 

 

Sim / Um 

profissional por 

turno 

 

Urbana 

 

 

Municipal 

Escola 

Municipal de 

Ensino 

Fundamental 

Prefeito 

Luciano 

Corsetti 

 

 

18 

 

 

14 

 

Sim / Um 

profissional por 

turno  

 

 

Urbana 
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Quadro 2: 10 escolas com maior número de matrículas de estudantes com D.I. nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental (conclusão). 

Dependência Nome da 

Escola 

Total de 

Alunos com 

Deficiência 

Total de 

Alunos com 

Deficiência 

Intelectual 

Possui AEE / 

Profissionais 

em tempo 

integral 

Localização 

(zona) da 

Escola 

 

 

Municipal 

Escola 

Municipal de 

Ensino 

Fundamental 

Ítalo João 

Balen 

 

 

18 

 

 

14 

 

Sim / Um 

profissional por 

turno 

 

 

Urbana 

 

 

Municipal 

Escola 

Municipal de 

Ensino 

Fundamental 

Presidente 

Castelo 

Branco 

 

 

15 

 

 

13 

 

Sim / Um 

profissional por 

turno 

 

Urbana 

 

 

Municipal 

Escola 

Municipal de 

Ensino 

Fundamental 

Guerino 

Zugno 

 

15 

 

12 

 

Sim / Um 

profissional por 

turno 

 

Urbana 

 

 

Municipal 

Escola 

Municipal de 

Ensino 

Fundamental 

Dolaimes 

Stedile Angeli 

 

15 

 

12 

 

Sim / Um 

professor por 

turno 

 

Urbana 

 

 

Municipal 

Escola 

Municipal de 

Ensino 

Fundamental 

Renato João 

Cesa 

 

12 

 

11 

 

Sim / Um 

profissional por 

turno 

 

Urbana 

Fonte: Elaboração própria. 


