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RESUMO 
 

COURY, Layla Mariana Sucini. Matemática e inclusão Práticas de inclusão no 
ensino da Matemática para uma criança com dificuldade de aprendizagem. 
2018.54f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização em 
Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2018. 

 
O presente trabalho investigou as estratégias pedagógicas de inclusão realizadas 
para possibilitar o processo de ensino e aprendizagem de uma criança com 
dificuldades de aprendizagem, no que diz respeito ao ensino de Matemática, tal 
como investigou as potencialidades e as limitações dessas estratégias e elaborou 
novas possibilidades de práticas para inclusão de crianças com dificuldade de 
aprendizagem. Foi feita pesquisa qualitativa, realizada através do estudo de caso de 
um aluno, por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com profissionais de 
educação que atuaram com o aluno ao longo de dois anos letivos. Concluiu-se que a 
prática de ensino de matemática, para o aluno com dificuldade de aprendizagem se 
estabeleceu por meio de um acompanhamento específico e pela elaboração de 
estratégias pedagógicas pensadas em coletivo, com uso de ações individualizadas 
para o aluno e de recursos pedagógicos concretos para o ensino do conteúdo da 
matemática. Apesar das barreiras que ainda precisam ser repensadas, no que diz 
respeito a prática educativa e ao currículo institucional, é feito trabalho de inclusão, 
valorizando as potencialidades do aluno e buscando tornar-se acessível todos os 
conteúdos curriculares. 

 
Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem. Ensino da Matemática. Inclusão.  
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ABSTRACT 
 

COURY, Layla Mariana Sucini. Mathematics and inclusion Inclusion practices in the 
teaching of mathematics for a child with learning difficulties. 2018. 54 f. Monograph 
(Specialization) - Pedro II College, Pro-Rectory of Postgraduate, Research, 
Extension and Culture, Specialization Program in Mathematics Education, Rio de 
Janeiro, 2018. 

 
The present work investigated the pedagogical inclusion strategies carried out to 
enable the teaching and learning process of a child with learning difficulties in 
Mathematics teaching, as well as investigating the potentialities and limitations of 
these strategies and elaborated new possibilities of practices for the inclusion of 
children with learning disabilities. A qualitative research was carried out through a 
student's case study, through semi-structured interviews with education professionals 
who worked with the student over two academic years. It was concluded that the 
practice of teaching mathematics, for the student with learning difficulties, was 
established through a specific follow-up and the elaboration of pedagogical strategies 
thought in collective, with use of individualized actions for the student and of concrete 
pedagogical resources for the teaching of the content of mathematics. Despite the 
barriers that still need to be rethought, with regard to educational practice and the 
institutional curriculum, inclusion work is done, valuing the potential of the student 
and seeking to make all curricular contents accessible. 

 
Key words: Learning Difficulty. Mathematics Teaching. Inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A luta pela escola democrática, na perspectiva inclusiva, vem se 

mostrando mais forte ao longo dos últimos anos (BRASIL, 2017).  

Embora escolas públicas e privadas venham implementando propostas 

que atendam, na medida do possível, as demandas geradas pelas crianças no 

processo de aprendizagem escolar, esse ainda se mostra um campo de estudo 

muito amplo que necessita de maiores aprofundamentos acerca de questões 

muito caras aos diálogos travados entre academia e a escola nos últimos anos, 

uma vez que o fracasso escolar e o movimento de exclusão ainda pairam na 

realidade de muitas escolas brasileiras(SOARES, 2012). 

Consideramos que pensar a inclusão nas classes regulares da educação 

básica implica defender a educação, de fato, para TODOS, como Redige Cruz 

(2011, p.1) nos apontam que “a escola democrática se propõe a acolher a 

todos, o que só se torna possível se considerar que os educandos são 

diferentes em suas necessidades, interesses, ritmos e estilos de 

aprendizagem”. 

O Brasil vem avançando ao longo dos anos no que diz respeito aos 

documentos legais que apontam para a importância da Educação Especial e 

Educação Inclusiva, sendo baseados em marcos legais mundiais, como a 

Declaração de Salamanca1, por exemplo. 

Recentemente, em 2015, foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, conhecida como o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, “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 p.8).  Esta lei tornou-se um marco que colocou a sociedade de um modo 

geral e, especificamente as escolas, em um novo lugar de preocupação com a 

educação inclusiva.  

                                                             
1 A Declaração de Salamanca foi uma conferência mundial que aconteceu em 1994, sobre princípios, 
políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais, que garantiu que os países 
membros da Organização das Nações Unidas assegurassem que a educação de pessoas com 
deficiências fosse parte integrante dos sistemas educacionais. 
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O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu capítulo IV, atribui ao 

poder público, responsabilidades sobre a inclusão de pessoas com deficiência, 

de modo a promover a educação plena e integral de todos os sujeitos. 

Em 2013, a Lei 12.76 delimitou o público alvo da educação inclusiva, 

estabelecendo que as escolas devem oferecer o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE)para todos os estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades, em todos os níveis de 

escolaridade de preferência no ensino regular. O estatuto da pessoa com 

deficiência define que a pessoa com deficiência é 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015, p.8). 

 

A Classificação internacional de doenças (CID-10), estabelecida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), indica que, transtorno global de 

desenvolvimento, entende-se por: autismo infantil, autismo atípico, síndrome de 

rett, outro transtorno desintegrativo da infância, transtorno com hipercinesia 

associada a retardo mental e a movimentos estereotipados, síndrome de 

asperger e transtornos globais não especificados do desenvolvimento.  

 
De modo geral, a superdotação se caracteriza pela elevada potencialidade 
de aptidões, talentos e habilidades, evidenciada no alto desempenho nas 
diversas áreas de atividade do educando e/ou a ser evidenciada no 
desenvolvimento da criança. (BRASIL, 2006, p.12) 
 

Fica claro que às pessoas com deficiências, transtornos globais de 

desenvolvimento e superdotação têm assegurado o direito à inclusão escolar. 

 As instituições educacionais devem, portanto, promover práticas inclusivas 

que abranjam o processo de ensino-aprendizado desses sujeitos, e como 

pontuado na Lei 12.976/2013, promover o Atendimento Educacional 

Especializado.  

Entretanto, para além das pessoas que se enquadram no público alvo da 

educação inclusiva, é possível vermos, no universo da escola, muitas crianças 

que, apesar de não possuírem um laudo médico com diagnóstico que as 

coloquem neste público– estabelecido pela lei supracitada - possuem grandes 
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dificuldades no seu processo de aprendizagem, que podem ou não ser 

percebidas pelo professor ao longo do cotidiano escolar. Nesse sentido: 

As definições do público alvo devem ser contextualizadas e não se esgotam 
na mera categorização e especificações atribuídas a um quadro de 
deficiência, transtornos, distúrbios e aptidões. Considera-se que as pessoas 
se modificam continuamente transformando o contexto no qual se inserem. 
Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica voltada para alterar a 
situação de exclusão, enfatizando a importância de ambientes 
heterogêneos que promovam a aprendizagem de todos os alunos. (BRASIL, 
2008, p. 15). 
 

Sujeitos que apresentam dificuldades e transtornos de aprendizagem 

também estão presentes na escola e precisam ter um olhar diferenciado para 

que possam alcançar (ou buscar alcançar) a plenitude do seu desenvolvimento 

e do seu aprendizado, independente da política de inclusão estabelecida, uma 

vez que a escola deve ser “para todos”. 

Além disso, não é necessário o laudo do aluno para que a escola possa 

realizar um plano individualizado para o atendimento individual especializado “a 

fim de que as estratégias pedagógicas e de acessibilidade possam ser 

adotadas pela escola, favorecendo as condições de participação e de 

aprendizagem”. (BRASIL, 2014, p. 4). 

Nessa perspectiva, este trabalho visa promover o estudo sobre as 

estratégias voltadas para os processos de inclusão nas aulas de Matemática 

de alunos que possuem dificuldades de aprendizagem e não tenham o 

diagnóstico previsto na lei. 

Pretendemos discutir a importância do olhar e das práticas de ensino que 

a escola pode ter para incluir seus alunos com dificuldades de aprendizagem e 

que demonstram, ao longo da sua vida escolar, algumas limitações no 

aprendizado de conteúdos relacionados à Matemática. 

Destarte, a questão central para a pesquisa é: como incluir um estudante 

com dificuldades de aprendizagem nas aulas de matemática dos anos iniciais 

do ensino fundamental? 

 

 

 

  



14 

 

 
 

 

2 OBJETIVOS 

 

Temos como objetivo deste trabalho analisar o processo de inclusão de 

um aluno dos anos iniciais do ensino fundamental com dificuldade de 

aprendizagem nas aulas de Matemática. 

Para analisar as práticas de ensino da Matemática com crianças com 

dificuldades de aprendizagem, buscamos os seguintes objetivos específicos:  

a) Identificar as principais estratégias pedagógicas traçadas pelas 

professoras que atuaram com o ensino da Matemática do sujeito 

da pesquisa; 

b) Analisar o impacto das estratégias realizadas para o sucesso do 

ensino da Matemática; 

c) Analisar as potencialidades e limitações dessas estratégias; 
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3 JUSTIFICATIVA 

Quantas vezes escutamos, nos corredores das escolas, nas salas de 

professores e em reuniões de conselhos de classes, que certos alunos não 

conseguem aprender Matemática ou que não são o “padrão” de aluno que é 

esperado pelos professores? A partir da minha experiência profissional, 

percebo que tais falas ainda são comuns, porque por muitos anos o Colégio 

Pedro II não foi, de fato, inclusivo, assim como muitos colégios brasileiros. 

Percebemos pela nossa experiência que, ao longo dos anos, o Colégio Pedro II 

foi modificando seu olhar sobre os alunos que precisam de atenção 

diferenciada para alcançar a aprendizagem e, assim, a ideia de “aluno ideal” foi 

caindo por terra, uma vez que se percebeu que esse aluno não existe “mais”. 

Não é distante observar no dia a dia das escolas alguns professores que 

encaram estudantes que “não estão conseguindo aprender” como sujeitos 

incapazes de aprender e, portanto, diante de tantas situações de fracasso, os 

alunos acabam por considerar-se de fato incapazes, assumindo o “rótulo” de 

fracassados, incompetentes e seguem o insucesso da aprendizagem, 

sobretudo, quando a disciplina é a Matemática. Inclusive, porque muitos 

professores não sabem como lidar com o ensino da disciplina para esses 

alunos, encontrando-se, algumas vezes, sem “saber o que fazer” diante de tais 

dificuldades e, como não são “garantidas por lei”, exigem desses alunos que 

acompanhem o curso juntamente com os demais. 

No ano de 2017, ingressei no Colégio Pedro II como professora dos anos 

iniciais do ensino fundamental I, assumindo a disciplina de Matemática no 4º 

ano. Tive, também, a oportunidade de dar aulas de apoio de Matemática para 

diversas turmas de 1º ao 5º ano.  

Enquanto atuava dando aulas de Matemática na escola, estava cursando 

as disciplinas desta pós-graduação e, então, começou a surgir a vontade de 

investigar como se daria o ensino da Matemática para alunos com dificuldades 

de aprendizagem, uma vez que os alunos que frequentavam as aulas de apoio 

(recuperação paralela) eram justamente alunos vistos com ‘dificuldade de 

aprendizagem’.  

Antes de atuar no Colégio Pedro II e bem antes de fazer a especialização 

em Ensino da Matemática, trabalhei em escolas de educação especial e 
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também trabalhei como mediadora escolar de uma criança com paralisia 

cerebral, de 2008 a 2012.  

Desde então, minhas práticas escolares e acadêmicas são voltadas para 

a investigação das possibilidades de ensino para esses sujeitos que por tanto 

tempo foram marginalizados da sociedade.  

Vivendo e atuando hoje como professora de educação pública, penso que 

seja de extrema necessidade que estejamos cada vez mais imersos no mundo 

acadêmico, estudando e pesquisando diversas possibilidades de ensino 

democrático, para que nossa educação seja cada vez mais inclusiva e 

igualitária, possibilitando o ensino de fato para todos.  

As práticas em busca da excelência e dos bons resultados acadêmicos, 

outrora, faziam com que a escola fosse um espaço somente para os alunos-

padrão, reproduzindo práticas de reprovação excessivas e corroborando com o 

fracasso escolar.  

Sabemos que essa premissa se dá com o aprendizado de todas as 

áreas do conhecimento, mas principalmente da Língua Portuguesa e da 

Matemática, as quais, em muitos currículos, são vistas como “mais importantes 

e mais difíceis”, sendo dispostos a elas mais tempo de aula para o ensino dos 

seus conteúdos. No Colégio Pedro II, por exemplo, as disciplinas de Estudos 

Sociais e Ciências têm, praticamente, a metade de tempos de aulas do que 

Língua Portuguesa e Matemática. As disciplinas de Educação Física, Arte e 

Literatura têm menos tempo ainda, o que demonstra uma hierarquização das 

disciplinas escolares nesta instituição. 

Quando falamos sobre Educação Inclusiva, também vemos essa 

barreira: como garantir o aprendizado dos conteúdos Matemáticos a alunos 

que apresentam dificuldades de aprendizagem? 

Não só nos exercícios propostos tradicionalmente em sala de aula, 

sabemos que a Matemática está presente em diversas situações cotidianas da 

criança. Inclusive, é importante ressaltar que a criança já chega na escola 

portando muitos conhecimentos prévios a respeito da Matemática e, muitas 

vezes, a escola não valoriza esses conhecimentos que, por vezes, não são 

vistos como acadêmicos. 



17 

 

 
 

 

 Dessa forma, voltando a pensar em uma criança com dificuldade de 

aprendizagem, acreditamos que a escola deva avaliar não só as práticas de 

ensino da Matemática em si (como o professor trabalha os conteúdos 

matemáticos), mas também o currículo desta matemática para esses (e todos 

os) alunos. Ou seja, determinar/delinear o que de fato é preciso direcionar para 

o currículo desse aluno. 

Na nossa escola, de maneira geral, o planejamento das aulas de 

Matemática está entrelaçado ao currículo previsto para a disciplina, então, é 

preciso pensar nas possibilidades de adaptações dos currículos, para que 

possamos atingir de fato o aprendizado de cada criança, conforme nos 

apontam Oliveira e Machado (2009).  

Tais ações ganham relevância uma vez que essa a temática da inclusão 

tem sido constantemente discutida e ainda é um “tabu” na prática cotidiana de 

muitos professores, principalmente os professores generalistas (que são 

formados em Pedagogia, mas atuam ensinando todas as áreas de 

conhecimento, do 1º ao 5º ano). 

Por isso, acreditamos que uma pesquisa voltada para o ensino da 

Matemática de maneira inclusiva poderá contribuir para as práticas 

pedagógicas cotidianas de professores e professoras, dividindo experiências, 

saberes, descobertas, metodologias e estratégias possíveis para esse desafio 

que é olhar para todos os alunos e acreditar que todos eles, sem exceção, são 

capazes de aprender Matemática. Independentemente do tempo que demore 

para isso, das suas limitações e, acima de tudo, que nossas descobertas 

ajudem aos professores e professoras a pensar que suas práticas devem 

sempre buscar o possível de acordo com o que cada estudante apresenta, 

compreendendo que cada estudante é único, possui suas características, suas 

limitações, suas potencialidades e muitos conhecimentos já adquiridos. 
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4 METODOLOGIA 

4.1. Contexto da escola, o Napne e o sujeito da pesquisa 

O Colégio Pedro II é uma das escolas mais tradicionais do Brasil, fundado 

em 1837, e conta com 14 campi, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, 

além dos cursos de pós-graduação strictus e latus senso.  

O colégio realiza em suas unidades o processo de inclusão de pessoas 

com necessidades específicas através do Núcleo de Atendimento às Pessoas 

com Necessidades Específicas (Napne), composto por docentes 

especializadas que atuam diretamente com as crianças, em parceria com as 

professoras de núcleo comum (professoras generalistas). 

Esse atendimento, na maioria das vezes, é realizado de acordo com um 

planejamento feito pelos profissionais do Napne junto às professoras de Núcleo 

Comum.  

Seguindo as exigências da Lei de Inclusão (estatuto da pessoa com 

deficiência de 2015), os alunos que se encontram como público alvo da 

Educação Especial, possuem o atendimento educacional especializado no 

contra turno, ou seja, no horário contrário ao seu horário de escolaridade. 

Ainda assim, durante o horário de escolaridade, alguns são acompanhados 

também pelos profissionais do Napne, que por vezes atuam junto com a 

professora de núcleo comum em sala de aula, ou fazem mediação de atenção, 

leitura de avaliações e até mesmo planejam atividades que são aplicadas para 

estes alunos na sala do Napne em momentos de aula do Núcleo Comum. 

Apesar disso, os profissionais do Napne solicitam que os professores de 

todas as turmas listem quais alunos que apresentam algum tipo de dificuldade 

de aprendizagem durante as aulas para que possam ser avaliados pela equipe, 

que também conta com uma profissional de Fonoaudiologia.  

Essa equipe, junto ao Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica 

(SESOP) e aos professores de Núcleo Comum, muitas vezes encaminha para 

as famílias um pedido para que os alunos sejam avaliados por especialistas 

(neurologistas, neuropediatras, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, 

etc.) com a finalidade de rastrear possíveis distúrbios ou transtornos de 

aprendizagem, que somente são identificados com avaliações/testes 

específicos feitos por profissionais específicos.  
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Essas avaliações, para a escola, podem servir como norteador para o 

trabalho educativo, uma vez que podem apontar necessidades específicas ou 

identificar questões inerentes ao aprendizado que passam pela formação 

neurológica do sujeito. Ou, por outro lado, podem descartar a presença de 

distúrbios ou transtornos, dando pistas para que a escola atue com a 

possibilidade de dificuldades de aprendizagem que não sejam, 

necessariamente, transtornos ou distúrbios. 

O Napne, além de atender os alunos de inclusão com o atendimento 

educacional especializado, no contraturno de aulas, também atua no horário 

regular da escolaridade das crianças. Ora atua dentro de sala de aula, fazendo 

mediações específicas, ora atua retirando os alunos de sala para a realização 

de atividades em outros espaços.  

Essas intervenções costumam ser planejadas junto às professoras de 

Núcleo Comum e, muitas vezes, são realizadas por uma demanda gerada 

através do olhar dessas professoras de turma, as quais solicitam à equipe do 

Napne tais intervenções, ainda que os alunos não sejam os ditos enquadrados 

no público alvo da inclusão. 

Além da equipe do Napne não conseguir atender a todas as demandas 

levantadas pela escola, às professoras regentes também cabe a 

responsabilidade de implementar estratégias de inclusão dentro de suas salas 

de aula, principalmente para os alunos que, por lei, não têm o direito do AEE, 

dentre eles, os alunos que apresentam dificuldades ou distúrbios de 

aprendizagem. 

Com os alunos atendidos pelo Napne, a Matemática é trabalhada de 

maneira compartilhada: pela professora de núcleo comum e também pela 

professora do Napne. Esse planejamento é feito de modo conjunto, por essas 

duas profissionais e também pela equipe de orientação e coordenação 

pedagógica. Porém, por vezes, as intervenções feitas no Napne podem 

anteceder os conteúdos que a professora de sala de aula esteja trabalhando, 

para que haja uma complementação de possíveis lacunas que ficaram para 

trás ou que o aluno ainda não tenha alcançado. Essa proposta acontece 

quando, em planejamento, a professora de Núcleo Comum divide com a 

professora do Napne quais conteúdos serão trabalhados. Assim, a professora 
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do Napne, já sabendo do planejamento da disciplina, pode antecipar atividades 

que requeiram conteúdos anteriores que o aluno precisa retomar, ou até 

mesmo, conteúdos que o aluno ainda não tenha alcançado, que sejam 

necessários para o próximo assunto a ser visto em sala de aula. Essa prática, 

além de ajudar o aluno com dificuldade de aprendizagem a compreender o 

conteúdo matemático, o ajuda também a organizar suas ideias e seus 

pensamentos e elaborar rotinas para os estudos. 

As professoras fazem um planejamento específico para os alunos 

atendidos, de acordo com suas necessidades específicas e de acordo com as 

adaptações necessárias para que os mesmos possam se sentir capazes de 

aprender, ainda que de maneira diferenciada. 

O estudante Fernando2 (10 anos), sujeito dessa pesquisa, em 2018, está 

cursando o 3º ano do Ensino Fundamental e ingressou no Colégio Pedro II 

campus Tijuca I em 2016, no 2º ano do Ensino Fundamental I. Quando o aluno 

entrou na escola em 2016, o ano letivo já havia começado. Nesse ano, 

Fernando foi retido no 2° ano do ensino fundamental tendo que cursá-lo 

também em 2017. 

O aluno entrou para escola através de sorteio realizado com as aulas já 

começadas, pois havia vaga ociosa na série. Desta forma, o aluno não cursou 

o ensino fundamental I desde o início no Colégio Pedro II (o 1º ano do Ensino 

Fundamental foi realizado anteriormente em outra escola). Fernando já havia 

sido repetente no primeiro ano de escolaridade na escola onde estudava antes 

de ingressar no 2º ano do Ensino Fundamental, ou seja, fez o 1º ano nos anos 

de 2015 e 2016. 

Os registros que os responsáveis pelo aluno trouxeram da escola onde 

ele estudava anteriormente mostram que a dificuldade com a matemática, 

assim como, o atraso no processo de alfabetização, foram determinantes para 

que o aluno fizesse o 1º ano do ensino fundamental duas vezes. Entretanto, 

esses registros não foram disponibilizados para a pesquisa, por se tratarem de 

documentos pessoais e sigilosos, os quais fazem parte do arquivo individual do 

aluno e ficam sob responsabilidade do setor responsável na escola. 

                                                             
2 O nome Fernando foi dado de maneira fictícia ao aluno/sujeito da pesquisa. 
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Logo que ingressou ao Colégio Pedro II, as professoras de Núcleo 

Comum que trabalhavam com o aluno identificaram que o mesmo tinha 

dificuldade para acompanhar as propostas que a escola oferecia para o 2° ano 

do ensino fundamental3.  

Fernando foi, então, encaminhado para o atendimento do NAPNE, por 

apresentar comportamentos que o diferenciavam dos demais colegas, no que 

diz respeito à sua capacidade de aprendizagem em todas as áreas do 

conhecimento, inclusive na Matemática. O aluno, de acordo com a fala das 

professoras entrevistadas, “apresentava dificuldades globais para aprender”. 

Assim, como em todos os casos que o colégio recebe, os profissionais do 

NAPNE e do Núcleo Comum, tal como a Professora Orientadora Pedagógica e 

os Técnicos de Assuntos Educacionais do SESOP passaram a acompanhar 

mais individualmente o desenvolvimento de Fernando. 

Por este motivo, escolhemos o caso do Fernando para compreender a 

relação entre as demandas dele com o processo de ensino-aprendizagem em 

Matemática durante os anos em que o aluno esteve na escola (2017 e 2018). 

 

4.2. Escolhas metodológicas 

Essa pesquisa, de caráter qualitativo foi realizada no Colégio Pedro II – 

Campus Tijuca I, onde atualmente sou professora do Ensino Básico Técnico e 

Tecnológico, nos anos iniciais do Ensino Fundamental I. A pesquisa qualitativa 

visa 

aprofundar a complexidade de fenômeno, fatos, processos particulares e 
específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes 
de serem abrangidos intensamente. [A pesquisa qualitativa] trabalha com 
valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões (MINAYO; 
SANCHES, 1993, p. 247). 

 

Realizamos um estudo de caso que, segundo Yin (2001, p. 32) pode ser 

definido como “uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”. 

Para realizar o estudo de caso, fizemos entrevistas semiestruturadas com 

algumas professoras regentes de núcleo comum, professoras atuantes do 

Napne, a professora orientadora pedagógica e o técnico em assuntos 

                                                             
3 Esses dados foram fornecidos pelos entrevistados ao longo da pesquisa. 
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educacionais que atuaram diretamente com Fernando nos anos de 2016 e 

2017.  

As entrevistas semiestruturadas “combinam perguntas fechadas e 

abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

em questão sem se prender à indagação formulada” (MINAYO, 2010, p. 64). 

Após o levantamento de dados colhidos através das entrevistas, a técnica 

de análise realizada foi a análise de conteúdos na qual “podemos caminhar na 

descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das 

aparências do que está sendo comunicado”. (GOMES, p. 84).  

Para manter o sigilo da pesquisa, além de dar nome fictício ao 

aluno/sujeito da pesquisa, também optamos por atribuir nomes fictícios às 

professoras que foram entrevistadas.  

Chegamos a essas profissionais, pesquisando no SESOP quais foram 

todos os professores que atuaram com o aluno.  

Infelizmente, não foi possível entrevistar todas as professoras que 

lecionaram para o Fernando, pois algumas professoras foram contratadas do 

colégio e no período da pesquisa não estavam no colégio, além de não termos 

conseguido fazer contato com as mesmas e, outras, não puderam participar da 

entrevista por motivos pessoais. 

Os professores entrevistados foram: Walda (professora de apoio 

pedagógico/Núcleo Comum que deu aula para Fernando em 2016), Milena 

(Professora Orientadora Pedagógica do 2º ano do Ensino Fundamental em 

2016 e 2017), Guilherme (Técnico em Assuntos Educacionais que trabalhou 

com o Fernando no 2º ano do Ensino Fundamental em 2016), Fabiana 

(coordenadora do Napne e professora que atuou com o aluno em 2016 e 2017) 

e Janete (Professora de Núcleo Comum que lecionou para a turma do aluno 

em 2017). Janete também é professora do aluno neste ano letivo de 2018, ano 

em que Fernando está cursando o 3º ano do Ensino Fundamental. A respeito 

dos 5 profissionais entrevistados neste trabalho, somente 1 apresenta curso de 

formação continuada específico para atuação com inclusão.  
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1. As dificuldades de aprendizagem e inclusão em matemática 

Muitas terminologias são usadas nos corredores das escolas para falarem 

a respeito do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Algumas vezes, 

defrontamo-nos com termos que nem sempre temos certeza dos seus 

significados e, portanto, acabamos utilizando-os, fazendo uma interpretação 

dos vocábulos de acordo com o senso comum.   

Quando falamos de dificuldades de aprendizagem pensamos logo na 

junção dos significados das duas palavras: dificuldade mais aprendizagem. Ou 

seja, não é difícil entender o que o termo nos aponta no contexto escolar: trata-

se de situações em que algumas crianças apresentam dificuldades em 

aprender.  

No entanto, visando superar o senso comum para estabelecer um olhar 

mais apurado sobre as crianças com dificuldades de aprendizagem, baseamo-

nos em alguns autores 

como Fonseca (1995), 

Weiss e Cruz (2009) e 

Olivier (2013) para 

definir o que são as 

dificuldades de 

aprendizagem.  

Weiss e Cruz 

(2009) defendem que 

dificuldades de 

aprendizagem não são 

responsabilidades 

somente dos alunos, 

através de uma 

patologia ou distúrbio. 

Segundo as autoras, existem fatores externos que implicam na aprendizagem 

e, consequentemente, a desordem de alguns desses fatores implicam no 

Figura 1: Dimensões envolvidas na aprendizagem escolar  

Fonte: Weiss & Cruz, 2009. 
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processo de aprendizagem dos alunos, o que gera, em determinadas 

situações, dificuldades com o aprender, conforme o esquema a seguir. 

Fonseca (1995) também apresenta um esquema sobre os fatores da 

aprendizagem que dialoga com o apresentado por Weiss e Cruz (2009). 

Os esquemas citados nos mostram quais são as dimensões (internas e 

externas) que podem estar relacionadas às dificuldades de aprender do sujeito.  

Se um aluno passa por situações complicadas com a família, que mexam 

significativamente com a sua dimensão afetiva, esse sujeito pode ter, 

momentaneamente ou em longo prazo, alguma dificuldade de aprendizagem, 

uma vez que a dimensão da afetividade está comprometida.  

Se um aluno tem dificuldades cognitivas (não necessariamente 

relacionadas a uma patologia) ele também pode apresentar, em alguma 

instância, dificuldade de aprendizagem. Assim como em relação a todas as 

dimensões listadas pelas autoras e pelo autor nos esquemas utilizados. 

 

 

 

Figura 2: Fatores de aprendizagem. 

Fonte: Fonseca (1995). 
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Desta forma, todas as instâncias que os autores nos apontam podem 

influenciar no modo com que os alunos se relacionam com o aprender. 

Weiss e Cruz (2009) afirmam que são de característica provisória e 

proveniente de desarticulações no processo de aprendizagem do indivíduo. As 

autoras afirmam ainda que “para que a aprendizagem do aluno ocorra, as 

condições psicoafetivas, sociais, psico-cognitivas e orgânicas devem estar em 

equilíbrio com as condições que a escola oferece” (p.68).  

É preciso, portanto, conhecer os nossos alunos e saber das situações 

específicas que cada um atravessa ao longo do processo escolar. É 

necessário que conheçamos nossos estudantes para além da sala de aula, 

olhando as esferas sociais que cada criança está inserida e entender os 

contextos de vida que na qual cada um vive. Ou seja, ensinar torna-se um ato 

que ultrapassa as barreiras da sala de aula. 

Olivier (2013) também denomina as dificuldades de aprendizagem como 

problemas de aprendizagem que “ocorrem quando o aluno não apresenta 

nenhuma deficiência acusada por exames, mas mesmo assim não assimila as 

lições” (p. 38).  

Importante ressaltar que as dificuldades de aprendizagem podem ser 

oriundas de uma patologia apresentada pelo aluno, porém nem sempre isso 

ocorrerá. Entretanto  

as dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentam – oriundas ou 
não de alguma patologia ou pressão social – resultam, de modo geral, da 
maneira como é desenvolvido o projeto pedagógico da escola e como este 
se concretiza na dinâmica do processo de ensino-aprendizagem levado a 
cabo na sala de aula. (GLAT; PLETSCH, 2011, p. 73). 
 

Nesse sentido, não é possível dissociar os currículos escolares de uma 

análise das razões que levam as dificuldades de aprendizagem. Educadores 

precisam refletir constantemente sobre a influência de suas estratégias 

pedagógicas no aprendizado do aluno, do contrário estarão excluindo uma 

dimensão significativa desse fenômeno.      

As dificuldades de aprendizagem, muitas vezes são pontuais, 

momentâneas, relacionadas a questões de saúde, questões sociais, questões 

cognitivas, questões psicológicas ou qualquer outra situação que cause 
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descontrole de aprendizagem no sujeito. Outras vezes, acompanham o aluno 

por mais tempo. Por vezes, esses alunos são deixados de lado, visto como 

fracos ou menos capazes ao longo da sua vida acadêmica, quando, na 

verdade, possuem uma forma de pensar diferenciada ou precisam de 

intervenções pedagógicas específicas para alcançarem a aprendizagem em 

seu nível de ensino, ainda que essas intervenções sejam momentâneas.  

Há alunos com dificuldades e/ou distúrbios de aprendizagem em todas as 
classes sociais. À escola cabe a responsabilidade de criar um ambiente 
inclusivo, atento às diferenças: temos alunos diferentes entre si, mas que 
são diferentes também dos alunos que nós fomos, porque vivem em uma 
sociedade diferente. Habilidades como atenção, memória, percepções são 
importantes para a aprendizagem, desde que o ensino seja significativo 
para o aluno. (CRUZ; WEISS, 2009, p.73) 
 

Por exemplo, que sejam feitas adaptações curriculares de pequeno porte, 

no sentido de promover acessibilidade para esses sujeitos, garantindo que eles 

tenham condições de acesso aos conteúdos escolares, de acordo com as suas 

necessidades específicas. Oliveira e Machado apontam que  

Adaptações curriculares, de modo geral, envolvem modificações 
organizativas, nos objetivos e conteúdos, nas metodologias e na 
organização didática, na organização do tempo e na filosofia e estratégias 
de avaliação, permitindo o atendimento às necessidades educativas de 
todos os alunos, em relação à construção do conhecimento. (2009, p. 36) 
 

Isso posto, independente da prática educativa que o profissional esteja 

lançando mão para proporcionar a aprendizagem do aluno, se ela é pensada 

de maneira individualizada, ou se o planejamento for pensado de modo a 

alcançar a forma como aquele aluno irá aprender estando inserido no grupo, 

seja em que instância da prática do professor (metodologia, avaliação, 

atividades, etc.), a prática deste professor torna-se inclusiva, uma vez que o 

profissional está tendo um olhar apurado individualizado e inclusivo para o 

aprendizado do estudante. Cabe ressaltar, também, que o professor também 

pode elaborar aulas que sejam pensadas para o aluno em questão, mas que 

também alcancem outros estudantes do grupo.  

Fernandes, Antunes e Glat (2009) apontam que é preciso lançar mão de 

algumas adaptações de pequeno porte, que podem ser feitas pelos próprios 

professores em sala de aula, para que “garantam as condições necessárias de 

acesso ao currículo para esses alunos, visando sua autonomia e 

desenvolvimento acadêmico, psicológico e social” (p. 61). 
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O educador deve, portanto, olhar e acreditar que todos os seus alunos 

são capazes de aprender, independente de suas limitações. Para tanto, é 

preciso que haja planejamento individual e coletivo, pensados de maneiras 

diferentes, apresentando estratégias pedagógicas diversas que alcancem as 

formas de aprendizagem que os nossos alunos podem ter, buscando satisfazer 

as necessidades de todas as crianças, inclusive das crianças que têm 

dificuldade de aprendizagem.  

Para isso, é preciso que os professores assumam o papel de 

atores/mediadores que promoverão o acesso ao ensino/aprendizagem, 

olhando para as barreiras e limites que existem para o trabalho e possibilitando 

que essas barreiras sejam minimizadas ou desconstruídas, de acordo com as 

possibilidades individuais de cada situação. Considera-se, aqui, que as 

barreiras citadas não sejam somente as barreiras físicas, visto que falamos 

sobre alunos com dificuldades de aprendizagem. Nessa lógica, é o professor 

que deve compreender a forma que os alunos aprendem e adaptar o seu 

trabalho e não os alunos que devem todos aprender no mesmo formato. 

Portanto, o que salientamos neste trabalho, é uma investigação a respeito 

do ensino da Matemática por um processo de inclusão para além das pessoas 

com deficiências, buscando amparo na Constituição Federal/88 que define a 

educação, em seu artigo 205, “como direito de todos, dever do Estado e da 

família, com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. 

 
 

5.2. Dificuldades, distúrbios e transtornos de aprendizagem 

Como visto anteriormente, as dificuldades de aprendizagem não estão 

necessariamente relacionadas a uma patologia clínica ou a uma condição 

neurológica do sujeito. Entretanto, essa discussão a respeito das dificuldades 

de aprendizagem muitas vezes se cruza com as nomenclaturas “distúrbios” e 

“transtornos de aprendizagem”. 

A respeito dessa questão Olivier (2013) nos aponta que isso se dá, pois, 

para a linguagem médica, o termo transtorno está diretamente relacionado a 

uma patologia (doença) específica. A autora também aponta que  
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a área da Psicologia passou a usar os termos distúrbio e disfunção, sendo 
que distúrbio abrange alterações de fundo estrutural e funcional e, portanto, 
é mais amplo que disfunção que se refere unicamente aos desvios da 
função de um órgão ou sistema. (OLIVIER, 2013, p. 37). 
 

 Sendo, portanto, o termo distúrbio também utilizado para designar 

patologias do corpo “enquanto transtorno pode ser usado para denominar 

psicopatologias (mentais e cognitivas)” (OLIVIER, 2013,p. 38) 

Olivier (2013) diferencia os distúrbios de aprendizagem dos problemas ou 

dificuldades de aprendizagem da seguinte forma: os distúrbios seriam aqueles 

diretamente ligados às questões neurológicas que “são comprovados por 

exames e testes que acusam deficiências no paciente” (p. 38). Já os problemas 

ou dificuldades de aprendizagem “ocorrem quando o aluno não apresenta 

nenhuma deficiência acusada em exames, mas mesmo assim não assimila as 

lições” (p. 38). 

Weiss e Cruz (2009) trazem a discussão de que os distúrbios e 

transtornos de aprendizagem “envolvem sempre um aspecto do funcionamento 

orgânico do sujeito” (p. 68).As crianças que apresentam distúrbios de 

aprendizagem não apresentam traços físicos, comportamentais ou 

características físicas que as diferenciem das demais, assim como algumas 

crianças que possuem algumas outras patologias, por isso: 

Esse grupo, na verdade, sempre sofreu o processo inverso. Por não 
apresentar características físicas, mentais ou comportamentais marcantes, 
muitas vezes teve sua entrada no processo escolar despercebida. Porém, 
os sucessivos fracassos decorrentes de inadequadas abordagens 
fatalmente o conduzia à exclusão ou encaminhamento para setores da 
Educação Especial dos sistemas de ensino. Muitas vezes esses alunos não 
conseguem progredir em sua alfabetização e são confundidos com 
portadores de deficiência intelectual. (WEISS; CRUZ, 2009, p.69). 

Os principais distúrbios relacionados à aprendizagem que encontramos 

no universo escolar, de acordo com Weiss e Cruz (2009) são: dislexia, 

disgrafia, discalculia, disortografia e transtorno do processamento auditivo 

central. 

Além dos distúrbios de aprendizagem, o Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade (TDAH) também tem sido um transtorno que a escola vem 

pontuando como “dificultador” da aprendizagem. Os distúrbios de 

aprendizagem muitas vezes aparecem como comorbidade do TDAH e seu 

diagnóstico ainda é considerado bem difícil, por ser “basicamente clínico; ou 
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seja, feito através de observações, testagens, entrevistas e questionários 

diversos.” (WEISS; CRUZ, 2009, p. 71). 

Os distúrbios e transtornos de aprendizagem possuem características 

específicas e são diagnosticados por equipes interdisciplinares (terapeutas, 

educadores e médicos). (WEISS; CRUZ, 2009, p. 69).  

Para a escola, ter o resultado destes diagnósticos é um bom norteador do 

trabalho, uma vez que sabendo das especificidades de seus alunos, os 

professores são capazes de planejar suas aulas de modo a alcançar os 

potenciais de cada um. Entretanto, os diagnósticos são apenas norteadores, 

uma vez que esses exames podem acusar diretamente algumas dificuldades 

específicas de acordo com cada distúrbio/transtorno. Porém, caso a criança 

não o tenha, o professor pode por si só elaborar estratégias que visem garantir 

o aprendizado dos conteúdos. 

Desta forma, podemos dizer que as dificuldades de aprendizagem e os 

distúrbios de aprendizagem não podem ser confundidos. Conforme Olivier 

(2013) e Weiss e Cruz (2009) afirmam, as dificuldades de aprendizagem 

podem ser momentâneas e estão diretamente relacionadas a uma série de 

fatores (cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, etc.) enquanto o distúrbio de 

aprendizagem são transtornos neurológicos que fazem parte do sujeito. 

Compreendendo a diferença entre dificuldades de aprendizagem e 

distúrbios/transtornos de aprendizagem, podemos perceber que as duas 

classificações, por mais que sejam próximas nominalmente, não tratam das 

mesmas questões.  

É importante ter a clareza dessa diferenciação para que entendamos que 

tanto as dificuldades quanto os distúrbios/transtornos influenciam no processo 

de ensino-aprendizagem dos sujeitos. Porém, as dificuldades de aprendizagem 

não dependem de um laudo médico para serem identificadas.  

Precisamos, portanto, atentar-nos, enquanto profissionais de educação, 

para as respostas imediatas e ao longo prazo que nossos alunos nos dão no 

cotidiano escolar, pois as dificuldades de aprendizagem estão ligadas a 

condições afetivas, de alimentação, familiares, cognitivas, sociais, culturais; ou 

seja: de vida. 
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Pensar a aprendizagem (e também a dificuldade de aprendizagem) não é 

somente pensar a sala de aula e as respostas imediatas que os alunos nos 

dão, é também pensar em todo o processo que o aprendiz vive no mundo. 

 A partir desta discussão, podemos perceber a necessidade de termos a 

prática da inclusão nas salas de aula das escolas como elemento central para 

promover o sucesso na aprendizagem de todos os estudantes. 

Para entendermos as práticas de educação inclusiva, faremos uma breve 

discussão sobre a diferença entre Educação Especial e Educação Inclusiva. 

Glat e Pletsch (2011) nos apontam para a reflexão da importância do 

histórico da Educação Especial no Brasil. Por anos, a “educação especial se 

configurou como sistema educacional paralelo, com escolas e classes 

especiais, compostas por alunos com o mesmo tipo de deficiência” (p. 17). Foi 

a partir da prática da educação especial que surgiu a necessidade de incluir as 

pessoas com necessidades educativas especiais nas classes regulares. Antes 

disso, eram as classes especiais que acolhiam e olhavam para as 

necessidades específicas desses sujeitos. Kassar (2011) também afirma que a 

educação especial no Brasil mantinha o atendimento educacional voltado para 

pessoas com deficiências: 

construído separadamente da educação oferecida à população que não 
apresentava diferenças ou características explícitas que a caracterizasse 
como “anormal”. Dessa forma, a educação especial constituiu-se como um 
campo de atuação específico, muitas vezes sem interlocução com a 
educação comum. Esta separação materializou-se na existência de um 
sistema paralelo de ensino, de modo que o atendimento de alunos com 
deficiência ocorreu de modo incisivo em locais separados dos outros 
alunos.  (KASSAR, 2011, p. 62). 
 

Com o histórico dos marcos legais internacionais e nacionais, essas 

pessoas também passaram a ser recebidas em escolas de classes regulares, 

ainda que com um atendimento separado dos demais alunos. A essa prática, 

chamou-se de integração, que  

[...] se propunha a oferecer aos alunos com deficiências o ambiente escolar 
menos restritivo possível. Este modelo visava preparar alunos as classes e 
escolas especiais para ingressarem em classes regulares, quando 
receberiam, na medida de suas necessidades, atendimento paralelo em 
salas de recurso ou outras modalidades especializadas. (GLAT; BLANCO, 
2009, p. 22). 
 

 A prática de integração foi um avanço, uma vez que não mais se 

excluía os alunos deficientes. Entretanto, ainda havia o problema de “não-
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inclusão” desses sujeitos. Ou seja, nessa perspectiva, o aluno era recebido na 

escola, porém, não era incluído nas salas de aula regulares, mas sim em 

classes especiais, até que estivessem “prontos” e considerados capazes a 

acompanhar as classes dos alunos ditos normais.  

As classes especiais, que deveriam ser um meio para o aluno alcançar o 
ensino regular, tornaram-se um fim em si mesmas. E, mais grave ainda, 
acabaram virando “depósito” de alunos que apresentavam problemas de 
aprendizagem. Em outras palavras, eram “exilados” para classes especiais 
alunos com dificuldades de adaptação às exigências de uma escola cujas 
práticas eram desvinculadas da realidade social na qual estava inserida. 
Passou-se a responsabilizar à própria criança pelo insucesso da escola. A 
culpabilização do aluno pelo fracasso na aprendizagem era, geralmente, 
justificada por disfunções intrínsecas, deficiências ou problemas sociais que 
afetavam as possibilidades de aprender. (GLAT; BRANCO, p. 23) 

 

 Assim como destacam a importância da Educação Especial, Glat e 

Blanco (2009) apontam que a Educação Inclusiva deu-se muito pelas críticas 

advindas da Integração, porém, a partir desta última que foi possível pensar em 

novas práticas Inclusivas nas escolas. 

Educação Inclusiva seria, portanto, receber os todos os sujeitos em seu 

espaço educativo: sujeitos deficientes, com transtornos globais de 

desenvolvimento e superdotação, assim como todos os que possuem 

transtornos de aprendizagem, questões cognitivas, doenças congênitas que 

lhes causam prejuízos no aprender ou dificuldades de aprendizagem. Recebê-

los e pensar para eles uma educação que não os exclua, que permitam que 

eles interajam com os demais, que valorize as suas potencialidades e sua 

presença em sala de aula, que não seja necessário que esses sujeitos saiam 

de sala de aula por todo o tempo para receber “conteúdo”. 

A política de Educação Inclusiva diz respeito à responsabilidade dos 
governos e dos sistemas escolares de cada país com a qualificação de 
todas as crianças e jovens no que diz respeito aos conteúdos, conceitos, 
valores e experiências materializados no processo de ensino-aprendizagem 
escolar, tendo como pressuposto o reconhecimento das diferenças 
individuais de qualquer origem. (GLAT; BRANCO, 2009, p.16). 

 

Weiss e Cruz (2009) nos apontam que é papel da escola ter postura 

inclusiva e buscar recursos que permitam a aprendizagem de todos, uma vez 

que cabe aos profissionais de educação e as instituições de ensino pensar as 

estratégias pedagógicas que cada criança necessita para o alcance do seu 

êxito escolar, salientando o olhar individualizado para a educação inclusiva. 
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5.3. Dificuldades de aprendizagem e Inclusão em Educação Matemática 

Desde o início da escolarização de crianças pequenas, as dificuldades de 

aprendizagem muitas vezes estão relacionadas à aprendizagem da 

Matemática. Coutinho e Eberhardt (2011) apontam que essas dificuldades 

muitas vezes estão relacionadas à distância entre a metodologia aplicada pelas 

escolas e as vivências que os alunos têm no seu cotidiano. Weiss e Cruz 

(2009) também apontam que as atividades, para terem sentido, precisam estar 

relacionadas à vida dos alunos, aos cotidianos dentro e fora da escola. 

Coutinho e Eberhardt (2011) também apontam que a falta de manipulação de 

materiais concretos pode influenciar à dificuldade de aprendizagem da 

Matemática, no que diz respeito a conteúdos como, por exemplo, comprimento, 

largura, altura, área e volume. Porém, cabe ressaltar, que Smole e Diniz (2016) 

e Nacarato (2005) apontam que o uso dos materiais concretos devem ser 

estratégias para o ensino da matemática e que esses materiais por si só não 

garantem o aprendizado: o trabalho com os materiais deve ser planejado pelos 

educadores e contextualizado, para que faça sentido para o aluno. 

Zacarias (2008) nos aponta que um dos motivos para o fracasso na 

aprendizagem da matemática é a forma mecânica como a disciplina vem sendo 

trabalhada pelas escolas. 

 Apesar de os Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática (BRASIL, 

1997, p.15) já apresentarem, há 21 anos, que “há urgência em reformular 

objetivos, rever conteúdos e buscar metodologias compatíveis com a formação 

que hoje a sociedade reclama”, nós, professores, ainda encontramos 

dificuldades em modificar nossos processos de práticas pedagógicas para que 

consigamos, de fato, garantir a educação de todas as crianças, inclusive as 

crianças com dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem ou 

com necessidades educacionais especiais. 

Ressaltamos, pois, assim como nos apontam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que a Matemática é uma disciplina de extrema importância para a 

vida acadêmica, uma vez que: 
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desempenha papel decisivo, pois permite resolver problemas da vida 
cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho e funciona como 
instrumento essencial para a construção de conhecimentos em outras áreas 
curriculares. Do mesmo modo, interfere fortemente na formação de 
capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento e na agilização do 
raciocínio dedutivo do aluno. (BRASIL, 1997, p. 15) 

 

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) também nos aponta a 

importância da Matemática que se estende do contexto escolar à vida prática 

dos alunos, ressaltando, neste estudo, que devemos cuidar para que todos os 

alunos tenham acesso à aprendizagem em Matemática, já que a mesma 

destaca-se na formação acadêmica e crítico-social do sujeito. A Matemática 

precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo 
real a representações (tabelas, figuras e esquemas) e associem essas 
representações a uma atividade matemática (conceitos e propriedades), 
fazendo induções e conjecturas. Assim, espera-se que eles desenvolvam a 
capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para 
resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para 
obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das situações. 
(BRASIL, 2017, p.265).  

 

 Assim como outras disciplinas, alunos com dificuldades de 

aprendizagem tendem a não acompanhar a Matemática ao longo da sua vida 

acadêmica. O que é curioso, uma vez que a Matemática não é uma disciplina 

que se restringe a conhecimentos escolares: os alunos chegam até a escola 

cobertos de conhecimentos prévios de mundo que se relacionam com a 

matemática. Sem contar que, com o advento da tecnologia, muito se busca 

hoje nas redes. Assim, muitas vezes os alunos que possuem dificuldades em 

sala de aula podem não mostrar-se interessados aos conteúdos e prefiram 

buscar na internet explicações e soluções para a disciplina.  

Como a educação informal desses meios extraescolares segue seu curso 
de maneira cada vez mais forte, se a escola não os leva em consideração e 
pensa unicamente em uma educação para um mundo ideal que se vai 
distanciando da realidade, o resultado é o que tem sido chamado de “o 
paradoxo de Ícaro”, que consiste em que os alunos se afastam dos 
ensinamentos do professor para acreditar mais no mundo simplificado da 
ciência-ficção que encontram nas historinhas das revistas ou nos filmes do 
cinema e da televisão, com o qual, ao querer atuar na sociedade, se 
espatifarão assim como Ícaro ao ver derretidas pelo sol usas asas de cera, 
por falta da base firme de um conhecimento organizado, que precisamente 
é o que a escola deve proporcionar-lhes.(SANTALÓ, 1996, p. 18). 
 

 Weiss e Cruz (2009) também apontam para a importância da 

contextualização dos conteúdos escolares, para garantir o aprendizado dos 

alunos, quando afirmam que a escola deve criar ambientes inclusivos e a 
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escola também deve estar atenta que os alunos que nela estão hoje são 

diferentes dos alunos de ontem, já que hoje somos uma sociedade outra. 

 Fazendo um contraponto com a aprendizagem Matemática, essas afirmações 

dos autores podem ajudar a compreender alguns processos de dificuldades 

com a matéria: existe uma matemática escolar distante da matemática da vida. 

Uma matemática descontextualizada, que segue um currículo único e que, 

muitas vezes, não envolvem o aluno ao que se está pretendendo ensinar.  

 Assim, os sujeitos que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

diante destes cenários, podem sim apresentar questões com a Matemática, 

independente das esferas das dificuldades que estejam afetados: questões 

emocionais, cognitivas ou psicossociais: não fazendo sentido, os conteúdos 

não são aprendidos. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

6.1. Estratégias pedagógicas: potencialidades e limitações 

 

Com vistas a identificar as principais estratégias pedagógicas traçadas 

pelas professoras e demais educadores que atuaram com o ensino da 

Matemática do estudante em questão nos anos de 2016 e 2017, assim como, 

analisar as potencialidades e limitações dessas estratégias, questionamos os 

profissionais sobre as práticas pedagógicas que eles utilizaram ao longo do 

processo de aprendizagem da Matemática do aluno Fernando. 

A partir da análise das respostas colhidas nas entrevistas 

semiestruturadas, foi recorrente a indicação das professoras em relação a não 

conclusão do processo de alfabetização por parte do estudante. Ele ingressou 

no Colégio Pedro II por meio de sorteio e apresentava defasagem nos seus 

conhecimentos acadêmicos, em comparação a turma.  

Para chegar às estratégias pedagógicas que foram implementadas 

visando o aprendizado do aluno, realizamos perguntas referentes às limitações 

e às potencialidades do estudante. Poucas potencialidades foram citadas. 

Dentre elas, o fato do aluno gostar das aulas de matemática e a habilidade em 

realizar atividades “mecânicas” como podemos ver na fala da professora 

Milena (Orientadora Pedagógica). 

 
(...) ele ia muito melhor nas atividades mecânicas, onde ele não precisava 
trabalhar a construção de um conceito. Por exemplo, arme e efetue pra ele, 
tranquilo. Mas ele não compreendia o processo, ele sabia armar, o processo 
mecanicamente, colocava na unidade, dezena e centena bonitinho, porque 
tava prontinho, ai ele resolvia aquilo sem problemas. (...) Fernando era 
muito danado, mas adorava as aulas de Matemática, pelo que as 
professoras de sala de aula e de recuperação contavam. Ele contribuía para 
as aulas, apesar de fazer bagunça e tal. (Milena – orientadora pedagógica) 

 

A habilidade de realizar atividades mecânicas está relacionada à 

compreensão dos algoritmos formais (conta “armada”), que facilitava ao aluno 

resolver cálculos isolados, sem contextualização. A professora Fabiana 

(Napne) também pontuou essa potencialidade, dizendo que o aluno tinha 

habilidade para “realização de cálculo com algoritmo”. E o interesse pela 
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Matemática também estava relacionado ao fato do aluno não compreender que 

tinha dificuldades, conforme a fala abaixo da professora:  

Ele não tem aquela autocritica de que ele não sabe. Ele se equivoca. (...) 
Por exemplo, se eu perguntasse a Fernando uma questão com dúzia, com 
dezena. Aí ele respondia “Ah... dezena é muito fácil”. Mas quando ele vai 
aplicar, ele achava tudo muito fácil. Tudo isso, talvez por também ser 
repetente, era tudo fácil para ele. Mas ele errava. Isso não é um 
comportamento normal, eu acho. Quando uma criança não sabe ela vai 
dizer: “Não tia, isso aqui eu não sei, eu não lembro” mas se ele diz que ele 
sabe e fala “ahhhh isso é moleza”, e aí ele não sabe. Essa dificuldade 
também dele perceber as dificuldades dele, isso é muito intrigante” (Janete - 
núcleo comum)  
 

A professora Janete aponta a dificuldade do estudante de reconhecer 

suas limitações com conhecimentos ainda não consolidados. Essa é uma 

questão atitudinal que poderia ser minimizada com conversas com o estudante. 

A crença do estudante em que aquilo “é moleza” pode representar barreiras 

para o aprendizado, por isso, a necessidade de uma conversa sincera para 

entender os motivos dessa “crença” em saber e fazê-lo enxergar a realidade do 

conhecimento ainda não consolidado para abrir espaço ao aprendizado.  

 Apesar da professora entrevistada afirmar tal fato sobre o interesse pelas 

aulas, compreendemos que o interesse pelo ensino da disciplina foi uma 

potencialidade do aluno que possibilitou avanços ao longo dos dois anos de 

2016 e 2017. Entretanto, algumas falas da professora Janete contradizem essa 

informação sobre o interesse: 

o Fernando sempre tinha a disposição dele os materiais concretos para ele 
utilizar, mas ele não é um aluno muito interessado... Ele... eu sinto assim do 
Felipe, ele quer fazer assim o “feijão com arroz” para concluir aquilo. Tanto 
em LP, quanto em Matemática, ele não é aquele aluno que fica se 
esmerando, que dá atenção, ele quer se livrar da tarefa. Embora ele sempre 
tenha feito, no segundo ano, com bom humor. Mas assim, voe que solicita a 
ele que pegue, porque ele acha que ele já sabe. (Janete – Núcleo Comum) 
 

No que diz respeito, portanto, às limitações do Fernando, as professoras 

apontaram, de modo geral, para sua dificuldade de memória, em conservar os 

conteúdos curriculares e organizar o pensamento: aspectos que impactavam 

diretamente na execução das atividades de forma autônoma, o que fazia com 

que o aluno fosse, basicamente, dependente de intervenções (mediação) para 

que realizasse a maioria das propostas de matemática, conforme as falas 

abaixo. 
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O Fernando tinha dificuldade para reter informações, ele não retinha, ele 
não conservava. [...] essa questão da conservação, da lembrança, ele tinha 
muitas trocas. [...] Ele tinha uma dificuldade de organização do pensamento 
dele, isso tudo tinha que ser trabalhado com ele. Aí a gente trabalhava, 
ajudava o Fernando a organizar o pensamento dele, daí passavam alguns 
minutos e ele fazia atividade sozinho, mas ele não tinha autonomia para 
fazer sozinho, ele já esquecia tudo o que tinha que fazer.” (Walda – núcleo 
comum) 
 
O Fernando tem dificuldade de trabalhar sem utilizar o material concreto e 
ele tem dificuldade de conservar quilo que ele trabalha no concreto, né... Ele 
entende, com um pouco de dificuldade, mas ele não conserva, então ele 
perde muitas informações ao longo desse trabalho...” (Milena – Orientadora 
Pedagógica) 
 
“Com a mediação ele alcançava [...] mas aí mais pra frente, quando ele ia 
fazer sozinho, ele não dava conta.” (Janete – Núcleo Comum) 
 
“Ele tinha dificuldade na compreensão dos enunciados, mesmo quando os 
comandos eram orais, dificuldade no armazenamento e manipulação das 
informações nas memórias de longo e curto prazo. Comprometimento na 
memória de trabalho com prejuízo na realização e sistematização de 
atividades.” (Fabiana – Napne). 
 

Especificamente em relação à matemática, foram apontadas duas 

limitações que nos chamaram atenção: a dificuldade com o sistema de 

numeração decimal e a compreensão de enunciados. Esta última, na 

percepção da maioria das entrevistadas, está associada às limitações da não 

conclusão do processo de alfabetização. 

Entendemos que este fato se dá, pois a Matemática, para além dos 

cálculos, compreende todo um contexto letrado, onde a criança precisa ler e 

compreender os comandos estabelecidos nos enunciados, interpretar e inferir 

informações etc. Portanto pensar em uma “alfabetização matemática” é 

relevante neste processo de escolarização. Além do mais “um adequado 

domínio da língua portuguesa facilita, ao aluno, a aprendizagem de todos os 

demais conteúdos." (CARNEIRO, 2011, p. 100 apud MAIA; MARANHÃO, 2017, 

p. 22). 

Alfabetizar e letrar uma criança em Matemática é considerar tão quanto à 
Língua Materna o sentido e o significado dos contextos de aprendizagem, 
inclusive o contexto matemático. É dominar códigos e símbolos 
matemáticos em diferentes situações da vida; é trabalhar conscientemente 
a interpretação dos contextos, lembrando que estes abarcam situações 
matemáticas formais e informais do cotidiano de uma criança. Logo, vai 
além de contar e aprender operações básicas.  
(MAIA; MARANHÃO, 2017, p. 23). 
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De acordo com as respostas, diante das limitações listadas, identificamos 

a implementação de estratégias diversificadas para contribuir com o processo 

de aprendizagem global, e não só na matemática, do estudante.  

Algumas dessas estratégias eram desenvolvidas na prática cotidiana das 

professoras em sala de aula diretamente com o aluno, enquanto outras 

relacionavam-se à atuação de outras esferas da escola, como o SESOP, o 

Napne e as aulas de recuperação. 

No cotidiano da sala de aula, as estratégias identificadas pela pesquisa 

foram o uso de material concreto e a mediação dos próprios alunos e 

professores ao longo das atividades. Externo à sala de aula, as estratégias 

foram a indicação do estudante para a recuperação, atendimentos a família 

pelo SESOP acompanhado pelos demais profissionais que estavam envolvidos 

no trabalho pedagógico com o estudante e as atividades individualizadas 

confeccionadas pelo Napne de acordo com as demandas do Fernando. 

Um ponto que nos chamou atenção nas respostas das professoras de 

recuperação e de sala de aula foi o desconhecimento sobre as estratégias 

confeccionadas pelo Napne. Elas indicavam estar a par e acordarem sobre 

determinadas estratégias, porém não conheciam de forma específica todas as 

estratégias desenvolvidas.  

A gente que estabelecia a atividade. O instrumento. Ele fazia esse mesmo 
instrumento, mas eles falavam (NAPNE) que faziam adaptação. Mas eu 
acredito que a adaptação era mais uma mediação eu não via mudanças, 
acho que no máximo aumentar a letra... eu não vi mudanças nas questões. 
Mudança nos espaçamentos. (Janete – Núcleo Comum). 

 

Além dessas estratégias, as respostas sinalizaram para a retenção do 

aluno no 2º ano como uma estratégia pedagógica. Segundo uma das 

professoras do aluno: 

(...) a reprovação dele no ano anterior foi acertada; ele não teria condições 
de acompanhar um terceiro [ano] (Janete – Núcleo Comum). 
 

Destaca-se também que, apesar das dificuldades encontradas desde a 

entrada do aluno na escola, apenas com o laudo de outros especialistas 

(fonoaudiólogo e neurologista) que se iniciou o desenvolvimento de um plano 

de adaptação para o aluno. 
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Com base no levantamento desses dados serão apresentadas, a seguir, 

de forma mais específica, as estratégias pedagógicas apontadas pelos 

profissionais entrevistados, em como seus respectivos impactos no processo 

de aprendizagem do estudante. 

6.2. Impacto das estratégias pedagógicas no ensino da matemática para 

crianças com dificuldade de aprendizagem 

 

Conforme abordado anteriormente, uma das estratégias pedagógicas 

mais utilizadas para o sucesso do aprendizado da Matemática com Fernando 

foi o uso de materiais concretos. 

O aluno apresentava restrições para reter alguns conceitos matemáticos 

iniciais do ensino fundamental, que são importantes para o conhecimento do 

Sistema de Numeração Decimal, conteúdo primordial no currículo da 

Matemática na série que o aluno cursara (2º ano). Walda (professora de apoio 

pedagógico/Núcleo comum), Janete (professora de núcleo comum) e Milena 

(professora orientadora pedagógica) afirmaram, em mais de um momento, o 

quanto o uso dos materiais concretos foi importante para ajudar Fernando a 

aprender esses conteúdos de matemática, conforme destacamos nas falas 

abaixo: 

(...) a gente usava muitos recursos assim, de material concreto mesmo, para 
trabalhar com ele. Com ele não, com o grupo, não era para ele sozinho. E 
aquele trabalho bem individualizado de voltar com ele, de marcar no texto... 
era mais ou menos assim, mas era muito no concreto. (Walda – Núcleo 
Comum). 

 
(...) eu acho que bem-sucedidas [estratégias] foram os usos dos materiais: o 
ábaco e o material dourado. Todas essas estratégias de partir do concreto 
para você fazer alguma coisa, é uma tentativa para que ele retenha o 
conhecimento de uma forma definitiva. (Janete – Núcleo Comum). 
 
(...) foram utilizados [como estratégias pedagógicas para auxiliar o processo 
de ensino aprendizagem do aluno em matemática] materiais de contagem, 
classificação, agrupamentos, jogos, dados e cartas. (Fabiana - Napne). 
 
 

Nas falas citadas acima, as três professoras relatam sobre materiais 

concretos. Entretanto, a professora Fabiana (Napne) também afirma que o 

material concreto não era uma estratégia eficaz para o trabalho com o 
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Fernando, pontuando que o aluno apresentava maior capacidade de realizar 

atividades mais “mecânicas” como podemos ver abaixo: 

A manipulação do material não auxiliava da construção do conceito a ser 
sistematizado. Por exemplo: uma situação de juntar não era associada ao 
algoritmo da adição, como sendo "a mesma coisa". A manipulação do 
material não "garantia" o entendimento do conceito. (Janete – Núcleo 
comum). 
 
Quando perguntamos se a professora percebia alguma potencialidade nele 
para aprender matemática, a resposta foi: Sim. Para realização de cálculo 
com uso do algoritmo (Fabiana – Napne). 
 

 Entendemos que é relevante destacar que todos os materiais citados 

pelas três professoras são materiais concretos manipulativos. Porém os citados 

pela professora Janete são materiais concretos estruturados, que, de acordo 

com Smole e Diniz (2016, p. 12) “são pensados e construídos para realizar com 

objetos aquilo que deve corresponder as ideias ou propriedades que se deseja 

ensinar aos alunos.” Enquanto os materiais citados pela Fabiana (de contagem, 

por exemplo) não foram pensados para fins didáticos. Tampinhas de garrafa, 

palitos de picolé, fichas de plástico, assim como, muitos outros objetos, podem 

ser utilizados como materiais concretos para que os alunos possam alcançar a 

ideia de contar, de maneira prática: contando os objetos concretos. 

Para Fabiana, são os materiais concretos estruturados (especificamente 

os citados pela professora Janete – material dourado e ábaco) que não fazem 

muito sentido para o aprendizado do aluno. Destacamos a fala a seguir: 

A manipulação do material não auxiliava da construção do conceito a ser 
sistematizado. Por exemplo: uma situação de juntar não era associada ao 
algoritmo da adição, como sendo "a mesma coisa". A manipulação do 
material não "garantia" o entendimento do conceito (Fabiana – Napne). 

 

 A fala supracitada revela duas questões: que o aluno já compreende o 

algoritmo formal da adição – que é uma das estratégias formalmente mais 

usadas no cotidiano - e que a profissional entende que o uso do material – no 

caso dele – não garante o entendimento do conceito, de modo a fazer 

referência ao algoritmo. Kindel e Oliveira (2017), Nacarato (2005) e Smole e 

Diniz (2016) afirmam que o uso do material concreto (sendo estruturado ou 

não) não tem um fim em si mesmo, não garante, de fato, o entendimento do 

conceito. O material concreto é um instrumento utilizado como material didático 
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a servir para o professor e para o aluno alcançar conceitos, um caminho para 

chegar a entendimentos matemáticos. Afirmam, também, que o uso do material 

concreto deve ser contextualizado, de modo a fazer sentido para o aluno. 

Nacarato (2005) ainda coloca que: 

Um uso inadequado ou pouco exploratório de qualquer material manipulável 
pouco ou nada contribuirá para a aprendizagem da matemática. O problema 
não está na utilização desses materiais, mas na maneira como utilizá-los 
(p.4). 

 Apesar da discordância entre as profissionais a respeito do material 

concreto, percebemos que essa estratégia teve um impacto positivo no 

aprendizado do aluno, uma vez que em 2017 – utilizando os materiais 

concretos (material dourado e ábaco – específicos para compreensão de 

regularidades do sistema de numeração decimal) o aluno foi aprovado para o 

3º ano do ensino fundamental, ainda que com ressalvas a respeito da 

metodologia e da aprendizagem do mesmo. Cabe ressaltar, também, que o 

aluno poderia apresentar comportamentos diferentes diante das aulas das 

diferentes professoras, uma vez que com a professora Janete (Núcleo comum) 

o aluno estava inserido em um grupo, assim como nas aulas de apoio 

pedagógico – com a professora Milena, mesmo que fosse um grupo menor. Já 

durante as aulas do Napne, com a professora Fabiana, o aluno ficava sozinho.  

 Não só a respeito de inclusão de alunos com dificuldade de 

aprendizagem, mas sobre o uso de materiais concretos com todos os alunos, 

Weiss e Cruz (2009, p 74) também apontam que  

Principalmente nas séries iniciais da Educação Básica, experimentar é, 
quase sempre, melhor que ouvir uma explicação. Por este motivo, torna-se 
essencial o uso de material concreto, como material contável, blocos lógicos 
(...) para facilitar a aprendizagem, através da manipulação.  

 As autoras ainda afirmam que, quando a estratégia é identificada e 

estruturada para alcançar a aprendizagem dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, não exclui-se a possibilidade de essas mesmas estratégias 

serem aplicadas para as demais crianças, que podem “se beneficiar da 

atividade lúdica contextualizada.” (p. 74). 

Outras estratégias realizadas que geraram impactos positivos para o 

aprendizado do Fernando foram as adaptações nas avaliações de matemática 

feitas pelo Napne. Dentre elas destaca-se a redução dos enunciados e dos 
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valores/quantidades das questões. Fabiana, professora do Napne, reafirma 

isso ao dizer que 

(...) além de adaptada, a avaliação de Matemática é realizada com 
mediação. Os enunciados eram reduzidos ou simplificados, os 
valores/quantidades eram menores. As respostas eram mais simples do que 
nas avaliações regulares. Essas estratégias, além de informarem ao 
professor sobre os níveis de aprendizagem do aluno, permitem ao aluno a 
possibilidade de acerto e sucesso. Ele consegue concluir a atividade e 
solucionar as situações matemáticas (Fabiana – Napne). 

 O uso dessas adaptações foi imprescindível para o sucesso do 

aprendizado do aluno, uma vez que as mesmas eram pensadas 

individualmente, de acordo com a demanda que ele apresentava. Ao 

reescrever um enunciado, deixando-o mais objetivo e claro, as professoras 

proporcionam ao aluno que o mesmo tenha autonomia para resolver a questão. 

Inclusive, porque como já foi dito anteriormente, Fernando apresentava 

dificuldade de leitura, o que comprometia o entendimento dos enunciados. 

Essa estratégia faz com que o aluno torne-se mais independente para realizar 

a proposta e reafirma que a Matemática não é somente realizar os cálculos, 

fazendo algoritmos (que o aluno já compreendia autonomamente): faz-se 

necessário criar estratégias para que ele possa compreender todo o contexto 

da questão e entender o que a mesma solicita, para que, depois, organize-se 

mentalmente de modo a saber que tipo de cálculo realizará para resolver a 

situação-problema colocada para ele. 

 Além disso, para a realização dessas avaliações, o aluno era retirado 

de sala para que fosse oferecido o tempo necessário para ele responder as 

questões. Essa estratégia também possibilita ao estudante concentrar-se mais 

para fazê-lo, sem a interferência dos colegas de turma. A professora Janete 

apresenta essa estratégia: 

A gente decidiu que os alunos que tinham encaminhamento e que tinham 
dificuldades de aprendizagem seriam atendidos todas as vezes que nós 
fizéssemos avaliações, desse tipo, mais formal, sairiam da sala. (Janete – 
Núcleo Comum) 
 
 

 Tendo um olhar mais global acerca dos impactos das estratégias 

realizadas, compreendemos que ao mesmo tempo que a retenção do aluno no 

2º ano em 2017 foi uma decisão da equipe como uma estratégia para que o 

aluno pudesse ter a oportunidade de refazer e construir os conceitos 
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matemáticos (e também linguísticos) que não haviam sido construídos, também 

entendemos que esse fato de retenção deu-se pois as principais estratégias 

realizadas especificamente para o aluno foram elaboradas mais 

individualmente e de maneira mais assertiva somente depois que as avaliações 

e testagens de outros profissionais como neuropediatra e fonoaudiólogos foram 

entregues pelas famílias. Aliás, fica evidente, também, nas falas de todos os 

profissionais entrevistados, que o contato com a família do aluno foi uma 

estratégia que gerou impactos positivos no desenvolvimento cognitivo e na 

aprendizagem de Fernando. Entretanto, esse contato com a família foi sempre 

citado pelos entrevistados como uma estratégia para que tivessem a afirmação 

de algum diagnóstico que servisse de embasamento para o trabalho 

diferenciado / de inclusão do estudante.  
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7CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho abordou, portanto, a percepção de diferentes 

profissionais a respeito do processo escolarização de um aluno com 

dificuldades de aprendizagem no ensino da Matemática. A partir de entrevistas 

junto a esses profissionais foi possível cruzar informações relativas às 

potencialidades, às limitações e às estratégias institucionais desenvolvidas. 

O estudante, que ingressou na escola por meio de sorteio, apresentava, 

desde sua chegada, limitações referentes à compreensão de enunciados e à 

retenção de conceitos matemáticos, ainda que mostrasse interesse pela 

disciplina e realizasse operações mecânicas corretamente. 

Após contato com a família e o parecer de outros profissionais, como 

neuropediatras e fonoaudiólogos, a escola teve acesso a avaliações e 

testagens que reafirmaram as dificuldades mapeadas desde o início, porém 

não fecham um laudo definido.  

Esses instrumentos nortearam o desenvolvimento de estratégias 

institucionais específicas confeccionadas tanto pelo Napne como definidas 

pelas próprias professoras em sala de aula. As estratégias apontadas com 

maior recorrência, no que diz respeito ao ensino da Matemática, foram a 

utilização do material concreto e as adaptações avaliativas. 

Na fala dos professores, identificou-se, também, certa angústia em 

relação a como contribuir com o estudante por conta do desafio de equilibrar as 

limitações do aluno e as demais atribuições e responsabilidades docentes.  

Para os profissionais entrevistados, Fernando apresentava dificuldades 

de aprendizagem profundas que exigiam ações e mediação específicas e 

individualizadas. 

Ao longo da pesquisa, observamos, então, que ocorreu o 

desenvolvimento de estratégias para o aluno com dificuldade de aprendizagem, 

entretanto, ainda assim, ele apresentava indícios que sinalizavam para um 

trabalho a ser desenvolvido mais de perto e de forma ainda mais 

individualizada. Nesse sentido, é importante destacar ainda que há questões 

que precisam ser reavaliadas pelo corpo docente, no que diz respeito à prática 
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educativa e ao currículo institucional, de modo a se desenvolverem práticas de 

inclusão que valorizem principalmente as potencialidades do estudante e 

busquem tornar acessível todos os conteúdos curriculares.  

Assim, diante das discussões feitas ao longo desse trabalho, esperamos 

oferecer alguns subsídios para futuras reflexões sobre esse tema, assim como, 

para a implementação de práticas educativas que busquem viabilizar a inclusão 

de alunos com dificuldades de aprendizagem, sobretudo a respeito do ensino 

da matemática.  
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APÊNDICE A – Perguntas das entrevistas 

 

Entrevista com as professoras de Núcleo Comum 

 

1. Nome, Sexo, Nível de Formação 

2. Fez alguma especialização em Educação Especial Inclusiva? 

3. Já fez algum curso de formação continuada em educação especial inclusiva? 

4. Em que ano letivo você foi professora do aluno? 

5. Qual a série que ele cursava neste ano? 

6. Você percebia alguma dificuldade nele para aprender matemática? Se sim, 

quais? 

7. Você percebia alguma potencialidade nele para aprender matemática? Se 

sim, quais? 

8. Você, enquanto professora de núcleo comum, utilizou alguma(s) estratégia(s) 

pedagógica(s) para auxiliar o processo e ensino-aprendizado do aluno em 

Matemática? Se sim, quais? 

9. Você percebeu algumas limitações nessas estratégias? Se sim, quais? 

10. Você percebeu algumas potencialidades nessas estratégias? Se sim, quais? 

11. Você teve algum contato com a família ao longo do período em que esteve 

atuando junto ao aluno? Se sim, com que/quais objetivo(s)? 

12. Em sua opinião a família acompanha a vida acadêmica/escolar do aluno? Se 

sim, como ou de que forma? Se não por quê? 

13. A avaliação em Matemática precisou ser adaptada para o aluno? Se sim, 

quais adaptações e como eram feitas? 

14. Você percebeu algumas limitações nessas estratégias? Se sim, quais? 

15. Você percebeu algumas potencialidades nessas estratégias? Se sim, quais? 

16. O aluno foi encaminhado para as aulas de recuperação? Por quê? 

17. O aluno foi encaminhado para as aulas do Napne? Por quê? 



50 

 

 
 

 

18. O aluno apresentava dificuldades em Matemática que justificaram seu 

encaminhamento para o Napne? Sim ou não? Se sim, cite algumas 

dificuldades.  

19. Dentre as estratégias citadas por você quais achou que foram bem sucedidas 

e quais foram mal sucedidas? Por quê? 

20. Após essa experiência que teve com o percurso formativo do aluno que novas 

estratégias ou melhoria de estratégias já utilizadas você sugeriria para 

aprimorarmos o processo de inclusão do aluno? 

21. Você teve acesso as avaliações realizadas pelos especialistas? Se não, por 

que?  

22. Se teve acesso as avaliações realizadas pelos especialistas houve alguma 

contribuição desses resultados para o processo de ensino-aprendizagem em 

Matemática?  Se sim, qual(is)? 

23. O aluno foi retido no ano que foi seu aluno? Se sim, qual ano/série? 

24. Em sua opinião, quais foram as maiores limitações que o aluno apresentou 

em Matemática que indicaram a reprovação dele? 

25. Em sua opinião, foram empreendidas algumas estratégias para evitar a 

retenção do aluno? Se sim, quais? 

26. Em sua opinião, quais foram as maiores limitações que a escola apresentou 

em Matemática que indicaram a reprovação dele? 

 

Entrevista com as professoras do NAPNE 

 

1. Nome, Sexo, Nível de Formação 

2. Fez alguma especialização em Educação Especial Inclusiva? 

3. Já fez algum curso de formação continuada em educação especial inclusiva? 

4. Em que ano letivo você foi professora do aluno? 

5. Qual a série que ele cursava neste ano? 

6. Você percebia alguma dificuldade nele para aprender matemática? Se sim, 

quais? 

7. Você percebia alguma potencialidade nele para aprender matemática? Se 

sim, quais? 
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8. Você, enquanto professora do Napne, utilizou alguma(s) estratégia(s)  

pedagógica(s) para auxiliar o processo e ensino-aprendizado do aluno em 

Matemática? Se sim, quais? 

9. Você percebeu algumas limitações nessas estratégias? Se sim, quais? 

10. Você percebeu algumas potencialidades nessas estratégias? Se sim, quais? 

11. Você teve algum contato com a família ao longo do período em que esteve 

atuando junto ao aluno? Se sim, com que/quais objetivo(s)? 

12. Em sua opinião a família acompanha a vida acadêmica/escolar do aluno? Se 

sim, como ou de que forma? Se não por quê? 

13. A avaliação em Matemática precisou ser adaptada para o aluno? Se sim, 

quais adaptações e como eram feitas? 

14. Você percebeu algumas limitações nessas estratégias? Se sim, quais? 

15. Você percebeu algumas potencialidades nessas estratégias? Se sim, quais? 

16. O aluno foi encaminhado para as aulas de recuperação? Por que? 

17. O aluno foi encaminhado para as aulas do Napne? Por quê? 

18. O aluno apresentava dificuldades em Matemática que justificaram seu 

encaminhamento para o Napne? Sim ou não? Se sim, cite algumas 

dificuldades.  

19. Dentre as estratégias citadas por você quais achou que foram bem sucedidas 

e quais foram mal sucedidas? Por quê? 

20. Após essa experiência que teve com o percurso formativo do aluno que novas 

estratégias ou melhoria de estratégias já utilizadas você sugeriria para 

aprimorarmos o processo de inclusão do aluno? 

21. Você teve acesso as avaliações realizadas pelos especialistas? Se não, por 

que?  

22. Se teve acesso as avaliações realizadas pelos especialistas houve alguma 

contribuição desses resultados para o processo de ensino-aprendizagem em 

Matemática?  Se sim, qual(is)? 

23. O aluno foi retido no ano que foi seu aluno? Se sim, qual ano/série? 

24. Em sua opinião, quais foram as maiores limitações que o aluno apresentou 

em Matemática que indicaram a reprovação dele? 

25. Em sua opinião, foram empreendidas algumas estratégias para evitar a 

retenção do aluno? Se sim, quais? 
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26. Em sua opinião, quais foram as maiores limitações que a escola apresentou 

em Matemática que indicaram a reprovação dele? 

 

 

 

Entrevista com funcionários do SESOP e Orientadora Pedagógica 

 

1. Nome, Sexo, Nível de Formação 

2. Fez alguma especialização em Educação Especial Inclusiva? 

3. Já fez algum curso de formação continuada em educação especial inclusiva? 

4. Em que ano letivo você acompanhou o aluno? 

5. Qual a série que ele cursava neste ano? 

6. Você percebia alguma dificuldade nele para aprender matemática? Se sim, 

quais? 

7. Você percebia alguma potencialidade nele para aprender matemática? Se 

sim, quais? 

8. Você, enquanto orientadora pedagógica / SESOP, utilizou  alguma(s) 

estratégia(s)  pedagógica(s)  para auxiliar o processo e ensino-aprendizado 

do aluno em Matemática? Se sim, quais? 

9. Você percebeu algumas limitações nessas estratégias? Se sim, quais? 

10. Você percebeu algumas potencialidades nessas estratégias? Se sim, quais? 

11. Você teve algum contato com a família ao longo do período em que esteve 

atuando junto ao aluno? Se sim, com que/quais objetivo(s)? 

12. Em sua opinião a família acompanha a vida acadêmica/escolar do aluno? Se 

sim, como ou de que forma? Se não por quê? 

13. Dentre as estratégias citadas por você quais achou que foram bem sucedidas 

e quais foram mal sucedidas? Por quê? 

14. Após essa experiência que teve com o percurso formativo do aluno que novas 

estratégias ou melhoria de estratégias já utilizadas você sugeriria para 

aprimorarmos o processo de inclusão do aluno? 

15. O aluno, em algum momento dos anos letivos de 2016-2017 foi acompanhado 

por algum especialista fora da escola? (médico, fonoaudiólogo, psicólogo, 

terapeuta) Se não, por que? Se sim? Quais foram as contribuições desses 
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profissionais para o processo de ensino e aprendizagem do aluno em 

Matemática? 

16. Vocês fizeram algum encaminhamento do aluno para avaliação 

médica/psicológica ou terapêutica? Sim ou não? Por que? 

17. Se o aluno passou por alguma avaliação profissional, quais foram os 

resultados dessa avaliação? Existem algum(uns) documento(s) que 

apresenta(m) esse(s) resultado(s)? 

18. Esses resultados foram apresentados a outros profissionais, como o professor 

de núcleo comum e Napne? 

19. Em sua opinião, houve alguma contribuição dos resultados dessa avaliação 

para o processo de ensino-aprendizagem do aluno em Matemática? 

20. O aluno foi retido quando você o acompanhou? Se sim, qual ano/série? 

21. Em sua opinião, quais foram as maiores limitações que o aluno apresentou 

em Matemática que indicaram a reprovação dele? 

22. Em sua opinião, foram empreendidas algumas estratégias para evitar a 

retenção do aluno? Se sim, quais? 

23. Em sua opinião, quais foram as maiores limitações que a escola apresentou 

em Matemática que indicaram a reprovação dele? 

 


