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RESUMO 

O objetivo desse estudo foi analisar os sentidos da inclusão/exclusão no ensino de matemática 

construídos por professores da sala regular e professores da Sala de Atendimento Educacional 

Especializado (SAEE) no estado de Pernambuco. A partir da Teoria das Representações 

Sociais (TRS) de Serge Moscovici buscou-se compreender os sentidos do ensino de 

matemática para os professores que atuam na SAEE e nas salas regulares e identificar os 

significados inclusivos/excludentes nos processos de ensino de matemática destinado a alunos 

com deficiência e/ou aqueles com dificuldades de aprendizagem. Nesta pesquisa, tivemos 

como objeto o ensino de matemática, uma vez que a disciplina tem sentidos polêmicos e 

polissêmicos, construídos no senso comum, através dos aspectos históricos que delineiam a 

sua inserção nas modalidades educacionais. A inclusão educacional das pessoas com 

deficiência é permeada por questões de ordem social, econômica e histórica, bem como 

compreendida por um leque de valores, conceitos e concepções que embasam e ditam ações e 

políticas. Historicamente, a deficiência foi marginalizada a partir de uma visão de inabilidade, 

o que favoreceu neste estudo, o objeto de representação social (ensino de matemática), por 

suscitar diferentes valores e práticas educacionais frente à diversidade que tais diferenças 

apresentam para os professores. Moscovici propõe uma teoria que abrange contextos sociais e 

o pensamento social – este com suas crenças, ideologias, superstições e cultura - enquanto 

construtos da realidade social e da comunicação de valores e crenças. A Representação Social 

tem como função tornar familiar aquilo que não está familiarizado para determinado grupo, 

utilizando dois processos importantes: a ancoragem e a objetivação. Na metodologia, 

aplicamos Testes de Associação Livre com a participação de 70 sujeitos de diversas cidades 

do estado de Pernambuco. Realizamos 2 sessões de grupo focal presencial com professores da 

SAEE e professores de sala regular o que permitiu, na fase de análise, a definição do núcleo 

central com ajuda do software EVOC a partir da perspectiva temática de Bardin. Encontramos 

sentidos ancorados culturalmente na matemática, disciplina considerada difícil de aprender, 

fragilidades na formação do professor, nas dicotomias entre a prática e o discurso sobre a 

inclusão, na busca de uma realidade concreta no ensino de matemática abstrata e em sua 

ancoragem no sucesso didático através de práticas de ensino afetivas. O sentido de exclusão 

ainda é predominante, mesmo entre professores especializados que atuam na SAEE. 

 

 

Palavras-chave: Representação Social. Ensino de Matemática. Inclusão. Sala de Atendimento 

Educacional Especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study aim was to analyze the inclusion/exclusion significance of mathematical teaching 

built by teachers in both a typical and in Specialized Care Educational classroom (Sala de 

Atendimento Educacional Especializado – SAEE) in the state of Pernambuco. From the 

Social Representation Theory (Teoria das Representações Sociais- TRS) of Serge Moscovici, 

soughtto comprehend the meaning Math teaching has for those teachers who teach on SAEE. 

In this research, we had the mathematical teaching as the objective, since the discipline has 

polemic and polysomic stands, built on common sense, through historic aspects that trace its 

insertion on educational modality. The educational inclusion for disable people is permeated 

by issues of social, economic, and historical orders which is comprehended by a fan of values, 

concepts and conceptions that bases and dictate actions and politics. Historically, the 

disabilities were marginalized with a disabled view, which gave favor on this study, the object 

of social representation (Math teaching), to evoke different educational values and practices 

front the diversity this differences show to teachers. Moscovici proposed a theory that 

embraces social contexts and social thought with a belief, ideology, superstition and culture, 

constructs of a social reality, and communication between values and beliefs. The Social 

Representation has as function to make familiar that is not familiarized with a specific group, 

using two important processes, the anchorage and objectification. For methodology, we 

applied Free Association Tests, with participation of 70 subjects from different cities within 

the state of Pernambuco, which allowed the analysis of the definition of the central core with 

software EVOC’ help; we did it in two face to face focal groups attendance sections with 

from SAEE and typical classrooms and the records were analyzed according to Bardin’s 

thematic perspective. We found cultural meanings anchored on Math, as a hard subject matter 

to learn, fragile on teachers’ formation, dichotomy between practice and speech about 

inclusion, searching for a concrete teaching reality in an abstract Math teaching and the 

didactical success anchorage through affective teaching practices. The sense of exclusion is 

still predominant, even among teachers with specialization that teaches in a SAEE.  
 

Keywords: Social Representation. Math Teaching. Inclusion. Specialized Care Educational 
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1 INTRODUÇÃO 

Acredita-se que o fenômeno da inclusão educacional permeia o senso comum com 

sentidos diversos para os professores e que o sistema de crenças a este respeito pode trazer 

repercussões para o ensino de matemática, não obstante, ao ensino da matemática na Sala de 

Atendimento Educacional Especializado (SAEE). As SAEE, são espaços educacionais 

equipados com diversos recursos pedagógicos e um professor especialista, com a oferta de 

atividades pedagógicas específicas, que possam dirimir dificuldades nas aprendizagens dos 

alunos com deficiência ou para alunos com dificuldades de aprendizagem. Sua proposta 

objetiva:  

Apoiar a organização da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva; assegurar o pleno acesso dos alunos - público alvo da 

educação especial - no ensino regular em igualdade de condições com 

os demais alunos; disponibilizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade às escolas regulares da rede pública de ensino; 

promover o desenvolvimento profissional e a participação da 

comunidade escolar (BRASIL, 2010, p. 09). 

 

Através da prática docente na educação especial e do olhar desafiador sobre a 

perspectiva da educação inclusiva, o interesse pela temática surgiu dos estudos prévios de 

conteúdos relacionados aos alunos com deficiência, a partir das experiências da autora 

atuando por três anos em sala especial, como professora de alunos com deficiência intelectual 

na Escola Especial Ulisses Pernambucano da rede estadual de Pernambuco. Naquela ocasião, 

a autora desempenhou atividades de alfabetização e letramento nas áreas de português, 

matemática e vida diária, através do projeto de sua autoria denominado: “Contando e 

Cantando no Mundo das Letras: é brincando que se aprende”. O referido projeto foi criado a 

partir do olhar sobre a aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, em especial os 

alunos com Transtornos de Espectro Autista, que eram maioria na turma, com intuito de 

facilitar o desenvolvimento cognitivo, pessoal e social desses alunos. Através da contação de 

histórias, objeto de deleite, surgiu um percurso metodológico que veio a colaborar com a 

aprendizagem e, por sua vez, com a inclusão significativa dos alunos em sala de aula regular. 

O projeto obteve sucesso porque promoveu a aprendizagem dos alunos o que permitiu a 

inclusão de 50% dos alunos com deficiência na rede regular de ensino.  

A partir de então, a autora passou a atuar como professora-técnica da área de Educação 

Especial da Gerência Regional Recife Norte, supervisionando o funcionamento das Salas de 

Atendimento Educacional Especializado (SAEE) e atendendo às demandas das escolas 



18 
 

jurisdicionadas a esta regional, desenvolvendo atividades de instrução relacionadas às 

matriculas e à permanência na escola dos alunos(as) com deficiência. 

Nesta experiência enquanto técnica, ao observar as atividades desempenhadas pelos 

professores na sala de atendimento especializado, via a contradição entre as ações 

desenvolvidas na relação entre professor e aluno e os reais objetivos do Atendimento 

Educacional Especializado(AEE), como por exemplo: a função do professor em apoiar e 

organizar a passagem da educação especial para uma perspectiva inclusiva. Já que as tarefas 

aplicadas na SAEE estavam mais relacionadas ao reforço escolar da língua portuguesa e 

atividades lúdicas não-diretivas. 

Em se tratando das atividades de matemática, a situação era ainda mais contraditória, 

pois ocorriam atividades de contagem sem sentido numérico, apresentação de objetos 

geométricos para memorização da forma, entre outras situações não planejadas didaticamente, 

ou ainda executadas sem que houvesse a clareza conceitual da proposta a ser vivenciada.  

Essas situações didáticas divergem da proposta do AEE.  

Com estas inquietações, o estudo em pauta neste programa de pós-graduação objetivou 

analisar os sentidos de inclusão/ exclusão que acreditamos estarem imbricados no ensino de 

matemática e que são vivenciados na Sala de Atendimento Educacional Especializado: Os 

docentes mediadores das SAEE e das salas regulares conseguem encontrar sentidos de 

inclusão no ensino de matemática para alunos com deficiência?  

Especificamente pretendeu-se compreender os sentidos do ensino de matemática para 

os professores que atuam na SAEE e nas salas regulares; identificar os significados 

inclusivos/excludentes nos processos de ensino de matemática; relacionar os sentidos 

compartilhados do ensino de matemática entre os professores da SAEE e os professores das 

salas regulares e suas implicações para a prática docente. 

As salas de aulas regulares de ensino, compõem a estrutura da rede regular de ensino e 

suas modalidades, todos os alunos da SAEE são matriculados regularmente nelas e 

encaminhados pelos professores regentes, quando necessário, ao Atendimento Educacional 

Especializado, no contra-turno. Sendo assim, são acompanhados pedagogicamente pelos dois 

professores, que dialogam entre si buscando solucionar as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos e com isso propiciando igualdade de condições de acesso e permanência do aluno no 

ensino regular, promovendo a inclusão educacional dos alunos. 

Vale situar na contextualização da temática de estudo que a perspectiva da educação 

inclusiva reelabora o olhar para as pessoas com deficiência em respeito às suas peculiaridades 
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e diferenças. Dentro desta ótica, criou-se o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

com o objetivo de apoiar e organizar a modalidade da Educação Especial, para uma 

perspectiva inclusiva, através de um serviço com recursos adaptados e direcionados às 

deficiências, desenvolvido por profissionais especializados em educação especial. Segundo 

Mantoan, 

As ações educativas inclusivas que propomos têm como eixos o 

convívio com as diferenças, a aprendizagem como experiência 

relacional, participativa, que produz sentido para o aluno, pois 

contempla a sua subjetividade, embora construída no coletivo das 

salas de aula (2006b, p.192). 

De acordo com a declaração acima, podemos relatar que a proposta de Atendimento 

Educacional Especializado nas Salas de Atendimento Especializado, tem como premissa 

reinventar a demanda da Educação Especial para caminhos educacionais inclusivos, com a 

implantação de recursos inovadores, que exigem uma prática de ensino voltada ao 

atendimento das necessidades de aprendizagens dos alunos em todas as disciplinas 

curriculares. Batista e Mantoan apontam que:  

Atendimento educacional especializado garante a inclusão escolar de 

alunos com deficiência na medida em que lhes oferece o aprendizado 

de conhecimentos, técnicas, utilizações de recursos informatizados, 

enfim, tudo que difere a currículos acadêmicos que ele aprenderá em 

salas de aulas das escolas comuns. (2006a, p.27) 

 

Quando nos reportamos à educação especial, precisamos esclarecer que estamos nos 

referindo a uma modalidade educacional voltada apenas às necessidades das pessoas com 

deficiência, seja está deficiência temporária ou permanente. Situando temporalmente, 

nomeamos que a educação especial nasceu no século XVI, com atendimentos específicos para 

o ensino e a aprendizagem das pessoas com deficiência auditiva. Desde então foi se 

aperfeiçoando e sendo ofertada para cada deficiência (mental, intelectual, visual, múltiplas e 

motora) e se tornou uma modalidade da educação, em que alguns conceitos e ações se 

enraizaram de maneira paralela, sobretudo, no que se refere aos conceitos plurais e 

polissêmicos de exclusão, segregação, integração e inclusão. 

A exclusão surgiu na educação com a falta de respeito às diferenças, de maneira 

histórica e desde a época medieval. Em Esparta e Atenas, sociedade que funcionava sobre 

forte militarismo, a educação baseava-se na estética de corpos perfeitos e atléticos dos jovens 

que compunham os exércitos, sendo assim as pessoas com deficiência sofriam rejeições que 

levavam à aniquilação e mutilações profundas dos seus corpos, retirando o direito de conviver 
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e viver dignamente. Desde então, as pessoas com deficiência passaram a ter os direitos 

cerceados de frequentar os espaços sociais e educacionais institucionalizados, uma vez que, as 

deficiências os levavam a serem invalidados para aprender e conviver.  

Com o processo civilizatório começaram a ocorrer discursos e lutas por direitos iguais 

socialmente constituídos e as pessoas com deficiência passaram a ser atendidas em 

instituições específicas para suas deficiências, com uma equipe de profissionais 

especializados, embora o olhar ainda fosse voltado para a visão médica da deficiência. Surge 

então a normalização. A partir dos princípios da normalização as pessoas com deficiência 

experimentavam o padrão de vida normal ao da sua cultura social em que viviam 

(SASSAKI,1997). Reuniões e elaboração de documentos propostos por países europeus, junto 

à Organização das Nações Unidas(ONU), levam a educação para pessoas com deficiência a 

uma visão integradora e as pessoas com deficiência têm a abertura para frequentar a escola em 

salas regulares de ensino.  

Esta iniciativa não abortou as instituições educacionais de atendimento segregatório às 

pessoas com deficiência, nos quais algumas sobrevivem até hoje. Logo Sassaki, aponta que, 

 

A ideia de integração, surgiu para derrubar a prática da exclusão social 

a que foram submetidas as pessoas deficientes por vários séculos. A 

exclusão ocorria em seu sentido total, ou seja, as pessoas portadoras 

de deficiência eram excluídas da sociedade para qualquer atividade, 

por que antigamente elas eram consideradas inválidas (1997, p.30-31). 

 

Para Mantoan, “o objetivo da integração é inserir um aluno ou um grupo de alunos que 

já foram anteriormente excluídos” (2006b, p.196). Embora a integração fosse uma forma de 

minimizar a exclusão e segregação social, a mesma não impusera à sociedade mudanças 

atitudinais, físicas e sociais. Diante destas leituras, idealizadores de uma sociedade justa e 

igualitária propuseram à educação uma perspectiva inclusiva, em que as necessidades 

educacionais das pessoas com deficiência e de todos que frequentassem as instituições 

escolares fossem atendidas na íntegra - desde as condições estruturais, pedagógicas e 

atitudinais - de maneira a proporciona-lhes maiores rendimentos na aprendizagem e no 

convívio social. Para Campbell, 

A educação inclusiva deve ser entendida como uma tentativa de 

atender às necessidades de aprendizagem de qualquer aluno no 

sistema educacional e como meio de assegurar que os alunos que 

apresentem alguma deficiência tenham os mesmos direitos que os 

outros e que todos sejam cidadãos de direito nas escolas regulares, 

bem-vindos e aceitos, formando parte da vida daquela comunidade 

(2009, p. 139). 
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Os estudos que se direcionam a esta dimensão ancoram-se nos marcos teóricos da 

educação inclusiva, como forma de compreensão do fenômeno. No presente estudo nos 

apoiamos em Sassaki (1997), Batista e Mantoan (2006a), Mantoan (1997), (2001), (2006b), 

Campbell (2009), Rodrigues (2008). Entendemos que a inclusão é um fenômeno polêmico e 

polissêmico e por essa razão, adotamos uma teoria que abranja a dimensão psicossocial dos 

fenômenos sociais. A TRS é uma Teoria criada por Moscovici, nos anos 60, baseada em suas 

reflexões sobre o senso comum. O pesquisador buscou compreender como o conceito 

científico chega aos grupos e em sua tese de doutoramento analisou a psicanálise e como seus 

conceitos eram direcionados junto à população francesa. Durkheim defendia a ideia de 

representações coletivas, assim chamadas por ele, porque elas eram estabelecidas pelas 

relações entre o sujeito e o meio desconsiderando as suas relações com o outro. Para 

Moscovici, as representações orientam as práticas e a mesma não pode acontecer em uma 

dualidade e, sim, em uma tríade (sujeito, objeto e outro). Nem todas as relações estabelecidas 

formam uma representação, porém, como na teoria do senso comum a representação surge nas 

relações de grupos que compartilham sentidos imbricados entre si, ou seja, em um mesmo 

contexto envolvido pelo mesmo objeto, os sujeitos utilizam as ideias já existentes e as 

reformulam. Neste estudo adotamos, Abric (1994a) (1994b), (2003), Chamon et al (2014), 

Cruz(2006), Jovchelovitch (2014), Markova (2006), Moscovici (2003), (2009), Sá (1998), e 

Guareschi e Roso (2014). 

Quanto à matemática escolhemos a disciplina como um recorte para a nossa pesquisa, 

por se tratar de uma área curricular que carrega no senso comum, a ideia de ser uma disciplina 

difícil de ensinar e difícil de aprender.  Ao nos referirmos à educação matemática, buscamos 

subsídios teóricos em estudos já realizados na área com o foco na educação inclusiva. Foram 

analisados 4 artigos: Delgado (2006), Fernandes e Healy (2007), Moreira e Marinque (2011) e 

Zuffi (2014) e duas dissertações: Evangelista (2014) e Maciel (2008), que contemplam o 

assunto em questão. Pontos comuns foram encontrados entre as pesquisas, como o déficit do 

processo formativo do professor que os levaria ao entendimento sobre a educação inclusiva, a 

dificuldade de trabalhar com as pessoas com deficiência e as percepções de aprendizagem em 

relação ao aluno com deficiência. 

Alguns autores relatam que o ensino de matemática direcionado às pessoas com 

deficiência gera aprendizagens inadequadas, principalmente, no que se refere à contagem, 

uma vez que os alunos aprendem a nomear o numeral de maneira seriada sem saber seu real 

significado. Não há ensino de matemática com experiências plausíveis (materiais 

manipuláveis) para efetuação das construções lógicas (DELGADO, 2006). Nos artigos e 
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dissertação analisados, encontramos a ideia de que há despreparo dos professores em lidar 

com pessoas com deficiência em sala de aula. Segundo Fernandes e Healy, 

Na verdade, nós não encontramos professores que afirmem estarem 

preparados para receber em classe um aluno com necessidades 

educacionais especiais. Eles reconhecem que a inclusão é um processo 

que exige aperfeiçoamento constante, no entanto, declaram que não 

receberam formação para trabalhar com educandos portadores de 

necessidades educacionais especiais, seja em sua formação inicial ou 

continuada (2007, p.73). 

  

Esta afirmativa deságua num universo de fracasso e desistências relativas ao ensino e à 

aprendizagem das pessoas com deficiência, universo que põe em dúvida qual o caminho que o 

professor deve tomar para alcançar o sucesso didático/pedagógico que, por vezes, é o próprio 

docente que contesta a capacidade do aluno em aprender. Nos estudos de Zuffi, a mesma 

relata com propriedade esta realidade. Vejamos: 

A lei brasileira de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

9394/96) diz que a inclusão de pessoas portadoras de deficiência nas 

classes regulares deve envolver professores do ensino oficial quanto 

os especializados, no qual os primeiros precisam ter preparo para lidar 

com o aluno portador de deficiência e os segundos precisam estar 

aptos a atuar diretamente com eles, apoiando-os em suas tarefas. 

Nesse contexto, entra a questão da formação do professor, que muitas 

vezes não sabe como lidar com a deficiência em sala de aula e também 

não pode contar com a instrução de um profissional especializado. Em 

muitos casos, como já pesquisado por Siqueira (2008), ele acaba 

assumindo que o aluno com necessidades especiais não é capaz de 

aprender e continua trabalhando de acordo com o princípio da 

homogeneidade, sem oferecer lugar para a diferença. (2014, p.06). 

 

Como exposto, a formação para alguns professores não oferece conhecimentos 

suficientes para lidar com esta realidade e os docentes se sentem, por vezes, incapazes e 

impotentes. Esta questão está simbolicamente ligada ao contexto histórico e cultural ao qual a 

perspectiva inclusiva surgiu, o que acaba orientando práticas não-confortáveis para esse novo 

contexto, o qual a Teoria das Representações Sociais irá colaborar para compreender melhor. 

O trabalho está organizado em três capítulos com suas respectivas subdivisões. No 

primeiro capítulo, intitulado: “Fundamentação Teórica”, está dividido em subseções que 

contemplam a revisão no que diz respeito à história da educação especial e educação 

inclusiva, junto às perspectivas teóricas dos estudiosos sobre o tema. Um recorte sobre 

iniciativas legais para educação especial e inclusiva no estado de Pernambuco. 

Encaminhamentos estruturais e pedagógicos sobre o Atendimento Educacional Especializado.  



23 
 

Ainda no capítulo I, teremos as subseções que abordam os meandros teóricos e 

estruturais da Teoria das Representações Sociais e, por fim, um estudo da arte sobre a relação 

do ensino de matemática e a educação inclusiva. 

No capítulo II, encontram-se os processos metodológicos. Nele estão descritos, 

explicados e fundamentados cada passo na realização da pesquisa. O mesmo contém as 

seguintes subseções: pesquisa documental, TALP (Testes de Associação Livre de Palavras) e 

Grupo Focal. 

No capítulo III constam as análises do campo, o perfil dos sujeitos da pesquisa, os 

resultados do EVOC e do Grupo Focal, nas quais os resultados estão fundamentados à luz da 

Teoria das Representações Sociais. 

Por fim, tecemos algumas considerações finais, refletindo sobre os resultados 

alcançados e suas ligações com os objetivos da pesquisa. 
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 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

Todo mundo tem direito à vida 

 Todo mundo tem direito igual. 

Arnaldo Antunes/Lenine1 

2.1. BREVE HISTÓRICO DO TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

Organizar o pensamento sobre a educação especial e educação inclusiva é entender 

seus processos históricos, bem como é compreender suas envergaduras legais. Analisando a 

conjuntura política percebemos que muitos são os esforços para alcançarmos a legítima 

sociedade da igualdade, porém, ainda poucos são os avanços nas práticas, a esse respeito. 

 Tudo se inicia no período da Idade Média, na sociedade espartana e ateniense, as 

pessoas com deficiência eram abandonadas e descartadas por não apresentarem os corpos 

atléticos que deveriam compor o exército daquela época: “Em Esparta eram lançados do alto 

dos rochedos e em Atenas eram rejeitados e abandonados nas praças públicas ou nos 

campos.” (RODRIGUES, 2008, p.8).  

Nesse contexto, a prática de exclusão social era vivenciada de maneira banal. A 

valorização do ser humano fundamentava-se no bem estético. A padronização do “perfeito” e 

do “imperfeito” eram temas que adquiriam sentido comum na sociedade. No avançar da 

história, tem-se que na Idade média o cristianismo ajudou a dirimir as práticas de abandono e 

passou a dar alma às pessoas com deficiência, pois as mesmas eram nomeadas como anjos. 

Vejamos, 

Com o cristianismo estas pessoas ganharam alma e, eliminá-las ou 

abandoná-las significava atentar contra os desígnios da divindade. 

Assim, ao longo da idade média são consideradas “filhos de Deus” 

(anjos retratados em pinturas da época possuíam características de 

síndrome de Down) (RODRIGUES, 2008, p. 9). 

 

A tensão entre o abandono e o cristianismo assistido se apresenta como uma apartação 

à exclusão social, porém o endeusamento da deficiência não supera a ideia de uma 

característica fora dos padrões humanos. Todavia, apesar dos esforços de alguns religiosos, 

em mudar os conceitos sobre as pessoas com deficiência, muitas ideias contrárias se 

estabeleciam, o que levou à retomada de atitudes com requinte de desumanidade. 

Observemos: 

                                                           
1 Antunes, Arnaldo; Lenine. Rua da Passagem(trânsito). 
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A Inquisição católica, na Idade Média, foi responsável pelo sacrifício 

de pessoas com deficiência mental entre loucos, adivinhos e hereges. 

O “Diretorium” de Emérico de Aragão prescrevia a tortura, a fogueira 

e o confisco de bens para qualquer conduta herética ou obscena, além 

da recusa em responder ou dar respostas sem nexo quando 

interrogados. Durante a Inquisição, foi criado o “Malleus 

Maleficarum”(1482), manual de semiologia, capaz de “diagnosticar” 

bruxas e feiticeiros; considerava sinais de malformação física ou 

mental como ligação com o demônio, o que levou muitas das pessoas 

com estas deficiências a fogueira da inquisição (RODRIGUES, 2008, 

p.10). 

 

Na Idade moderna, as pessoas com deficiência, chamados idiotas, as pessoas com 

deficiência passaram a ser objeto de estudos dos filósofos e grandes intelectuais europeus que 

determinavam os deficientes como tábula rasa, por considerar que possuíam massa cefálica 

carente de experiências. Neste período, aparece a interrogativa sobre as capacidades 

intelectuais, as quais compunham as justificativas para exclusão social desses sujeitos.  

No início da Idade contemporânea, a deficiência foi considerada um fator hereditário 

(orgânico), após alguns estudos, efetivou-se como uma patologia a qual precisava ser tratada e 

classificada medicamentosamente, como se ilustra a seguir: 

Em 1875, eram classificados como: semi-cretinos, cretinos e 

cretinóides, do menos para o mais grave. Nesta época, o que governa o 

tratamento da deficiência mental é o dogma médico, pleno da ideia do 

fatalismo e da irrecuperabilidade da deficiência.” (RODRIGUES, 

2008, p.13.) 

 

 Com o surgimento dessas ideias, abre-se uma etapa de discussão sobre o modelo 

médico para as pessoas com deficiência, incorporando-o à culpa pelas peculiaridades que 

possuem, descartando-se qualquer tipo de potencialidades que estas pessoas venham a ter. 

Estes pensamentos perduram até o início do século XX, porém os estudos de Séguin e 

antecessores fizeram surgir encaminhamentos pedagógicos para as pessoas com deficiência. 

Sendo assim, a partir de 1840, criam-se as escolas para deficientes mentais: “Na primeira 

década do século XX, surgem as escolas montessorianas. O método criado por Maria 

Montessori, para crianças com deficiências, parte do concreto rumo ao abstrato.” 

(RODRIGUES, 2008, p.14). Observa-se que através de implicações médicas constroem-se 

conjunturas sociais que vêm assistir as pessoas com deficiência, mesmo que de maneira 

segregadora, na intenção de ofertar-lhes uma condição de vida melhor. 

Embora as iniciativas pedagógicas estivessem aflorando nesta época, o modelo 

médico, fortemente aplicado no final do século XIX, persistiu e as concepções de normalidade 

e anormalidade são fomentadores de práticas excludentes até as datas atuais. A deficiência é 

vista como um problema da pessoa e os encaminhamentos se voltam para a oferta de 
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atendimentos específicos que as cure, habilite ou reabilite, sem fortes mudanças na sociedade 

a qual pertence (SASSAKI, 1997). 

 A criação de instituições educacionais ao final do século XIX, apenas configura uma 

extensão do processo de exclusão que se modifica para práticas de segregação/integração, às 

quais as pessoas com deficiências são levadas a experimentar, de modo que sigam um padrão 

de vida comum à sua própria cultura ou à cultura de todos que compõem a sociedade, em 

busca de um padrão de normalidade. Para Mantoan, “a normalização visa tornar acessíveis às 

pessoas socialmente desvalorizadas as condições e modelos análogos aos quais são 

disponíveis de um modo geral ao conjunto de pessoas de um dado meio ou sociedade.” (1997, 

p. 120). 

Contudo, apesar das iniciativas de mudanças, em relação às práticas direcionadas às 

pessoas com deficiência, a oferta de atendimentos não priorizava o respeito às diferenças em 

meio à alteridade, e sim, uma padronização na convivência humana. Porém, mesmo assim, o 

avanço pode ser visto, na medida em que esta atitude vem a reconhecer a presença das 

pessoas com deficiência, repensando sua condição de invisibilidade e/ou de incapacidade. 

2.1.1 Iniciativas nas políticas educacionais para as pessoas com deficiência no “Mundo” e 

no Brasil baseadas nos marcos legais. 

 

A história da deficiência no Brasil não foi muito diferente dos países europeus e possui 

suas influências. Neste tópico faremos menções desses fatos em ordem cronológica até os 

anos de 2014, na tentativa de um retraçar histórico da temática. 

Todas as contribuições legais e históricas relacionadas trazem a percepção quanto à 

luta pela Educação Inclusiva e como estes enfrentamentos desdobram-se por décadas. 

Atentamos também para os reforços em cada âmbito da comunidade de pessoas com 

deficiência em busca de alcançar espaços legítimos na sociedade. Não temos um prazo 

determinado para o cessar destes conflitos e negociações, o que temos são construções 

reflexivas para que hajam medidas estratégicas para o convívio e o bem comum a todos e às 

suas necessidades.  

No século XVII, as crianças eram abandonadas em locais religiosos, ou seja, em 

propriedades ligadas às congregações religiosas:  
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O abandono de crianças com deficiências nas ruas, portas de 

conventos e igrejas era comum no século XVII, que acabavam sendo 

devoradas por cães ou acabavam morrendo de frio, fome ou sede. A 

criação da “roda de expostos” em Salvador e Rio de Janeiro, no início 

do século XVIII e, em São Paulo, no início do século XIX, deu início 

a institucionalização dessas crianças que eram cuidadas por religiosas 

(RODRIGUES, 2008, p.15). 

 

No começo do Império, quando D. Pedro I outorgou na constituição de 1824 que: 

“Suspende-se o exercício dos Direitos Políticos:  I. Por incapacidade physica, ou moral.” (At. 

8), temos o primeiro registro legal direcionado às pessoas com deficiência, porém, deixando-

os à margem da sociedade. 

Esta marginalização das pessoas com deficiência estava relacionada aos padrões 

sociais da época, uma vez que o discurso de incapacidade cognitiva sobre esses sujeitos 

imperava nas relações humanas, o que fez gerar a destituição de direitos, justificado pelas 

condições físicas, aspecto que poderia ser medido, uma vez que era visível. 

Neste mesmo período, ocorriam fortemente na Europa estudos filosóficos e 

pedagógicos acerca dos comportamentos das pessoas com deficiências. Porém, aqui no Brasil, 

só em 1854 foi inaugurado pelo Imperador D. Pedro II - através do Decreto Imperial n.º 1.428 

de 12 de setembro do mesmo ano- o instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin 

Constant. Com isso, as iniciativas políticas para o atendimento e os direitos das pessoas com 

deficiência estavam embrionárias no nosso país e organizadas de maneira segregadora. Essa 

instituição atendia diretamente às pessoas com algum tipo de deficiência visual. 

No século XX, as pessoas com deficiência intelectual alcançaram uma referência 

institucional em relação a estes direitos, pois, criou-se em 1926 o Instituto Pestalozzi - nome 

em homenagem ao pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Neste contexto, foi 

criado em 1945, pela psicóloga e pedagoga Helena Antipoff, um espaço para atendimento 

específico às pessoas com deficiência intelectual denominado Sociedade Pestalozzi. Esta 

implantação arrastou por muitos anos a exclusão dos alunos com deficiência de acesso às 

escolares regulares públicas, pois se entendia que o atendimento dos mesmos deveria ser 

ofertado em espaços educacionais distintos, por isso a criação de escolas para atendimento 

específicos e por sua vez segregador. 

Segundo Lima e Silva (2012), “Atitude de segregação é acreditar que os alunos com 

deficiência só poderão conviver com os de sua mesma faixa etária até um dado momento e 
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que, para sua escolarização, elas deverão ser encaminhadas à escola especial, com 

profissionais especializados.” (p.07) 

Partindo desta perspectiva e compreendendo que as iniciativas de atendimento as 

pessoas com deficiência precisa ir além de um atendimento específico, propondo um convívio 

entre os diferentes na perspectiva de um desenvolvimento mais humanizado, em 1961 foi 

sancionada a Lei 4.024/61 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que impunha:  

 
Art. 88. A educação de excepcionais deve no que for possível, 

enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na 

comunidade. 

Art. 89. Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 

estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá 

dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, 

empréstimos e subvenções (BRASIL, 1961). 

 

Através da proposta acima, inicia-se uma nova etapa na educação das pessoas com 

deficiência, pois legitimava-se o processo de integração no ensino regular, embora ofertado 

na rede privada com apoio financeiro do poder público. Isto pode ser considerado um avanço, 

posto que antes o atendimento à pessoa com deficiência era apenas segregado, ofertado em 

instituições especializadas, muitas delas filantrópicas.  

Pensando no conceito de integração, segundo Fumegalli, 

A integração é a inserção parcial e condicional (crianças “se 

preparam” em escolas ou classes especiais para estar em escolas ou 

classes regulares). São mudanças visando prioritariamente a pessoa 

com deficiência (consolida a ideia de que elas “ganham” mais); Essas 

mudanças dependem de concessões aos sistemas, na qual as pessoas 

com deficiência se adaptam às necessidades dos modelos que já 

existem na sociedade, que faz apenas ajustes. A integração insere nos 

sistemas os grupos de “excluídos” que provarem estar aptos (sob este 

aspecto, as cotas podem ser questionadas como promotoras da 

inclusão); A presença de pessoas com e sem deficiência no mesmo 

ambiente tende a ser suficiente para o uso do adjetivo integrador 

(2012, p. 19-20). 

 

De acordo com assertiva acima, a integração é uma ação a favor da negação à 

exclusão educacional das pessoas com deficiência, contudo, mesmo fluindo para uma 

proposta de um atendimento comum a todos os alunos nos espaços educacionais, 

independente das suas diferenças, em 1971 foi decretada e sancionada a Lei nº 5. 692 que 

altera a LDBEN de 1961, e coloca: 
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Art. 9º Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os 

que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de 

matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial, de 

acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de 

Educação (BRASIL, 1971). 

 

 

O exposto acima nos coloca a impressão de estarmos caminhando em círculos, porém 

estamos à frente do marco histórico legal que foi interrompido por outros acontecimentos 

históricos como a própria ditadura militar, que trouxe nuances atitudinais extremamente 

nefastas à sociedade. Interpretando esta realidade e apontando para iniciativas educacionais 

inclusivas, Mantoan posiciona-se: 

Toda criança precisa da escola para aprender e não para marcar passo 

ou ser segregada em classes especiais e atendimentos à parte. A 

trajetória escolar não pode ser comparada a um rio perigoso e 

ameaçador, em cujas águas os alunos podem afundar (2001, p.01). 

 

  Retomando aos aspectos de atendimento especializado, em 1973, surge o Centro 

Nacional de Educação Especial (CENESP), criado pelo Ministério da Educação (MEC), no 

intuito de elaborar políticas para educação especial no Brasil, mas ainda de maneira 

integracionista e assistencialista. Nesta mesma década foi proclamada - mais precisamente em 

09 de dezembro de 1975 - a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, através da 

Resolução aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas que dentre as 

suas implicações, destacamos: 

3 - As pessoas deficientes têm o direito inerente de respeito por sua 

dignidade humana. As pessoas deficientes, qualquer que seja a 

origem, natureza e gravidade de suas deficiências, têm os mesmos 

direitos fundamentais que seus concidadãos da mesma idade, o que 

implica, antes de tudo, o direito de desfrutar de uma vida decente, tão 

normal e plena quanto possível (ONU,1975). 

 

Talvez, a partir de então se inicie um novo olhar para as pessoas com deficiência no 

que tange à sua identidade cidadã. O que por muito tempo foi descaracterizada e cerceada por 

interesses diversos e contrários a des-padronização social.  As iniciativas para equidade de 

direitos não estagnaram e no dia 03 de dezembro, no ano de 1981, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas proclamou o ano Internacional da pessoa com deficiência com o lema 

“Participação Plena na Igualdade”. Houve mudanças de nomenclatura, logo, percebemos que 

não foi só a nomenclatura que mudou, mas também o delinear do caminho de atendimento às 

pessoas com deficiência. Neste enfoque, iniciamos rupturas no discurso relativo às ações 

educacionais e também cidadãs. 
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Como afirmativa dos pressupostos anteriores, apontamos que em 1983 aconteceu, em 

Genebra, a “Convenção Internacional sobre Reabilitação Profissional e Emprego das Pessoas 

Deficientes” – também conhecida como Convenção 159 – da qual, dentre vários pontos, 

destacamos: 

Esta política deverá ter por finalidade assegurar que existam medidas 

adequadas de reabilitação profissional ao alcance de todas as 

categorias de pessoas deficientes e promover oportunidades de 

emprego para as pessoas deficientes no mercado regular de trabalho 

(Art. 3). 

 

Diante dos destaques acima, refletimos que se está construindo um novo conceito 

atitudinal a respeito do tratamento às pessoas com deficiência e há o desejo por uma inclusão 

social e uma educação inclusiva que se forja no Mundo e no Brasil. As iniciativas 

internacionais sempre desembocam nos regulamentos nacionais, sendo assim, no Brasil, 

tivemos novos aportes legais na constituição de 1988 que salienta: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Art. 7º XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a 

salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e 

intelectual ou entre os profissionais respectivos (BRASIL, 1988). 

 

No mesmo documento, no que se refere aos preâmbulos educacionais, temos o Art. 

205 que descreve: “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”, no 

Art. 206. “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola.” e no Art. 208. “O dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de: III - atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). 

A Lei visa desenvolver na sociedade a consciência da igualdade educacional, com viés 

no fortalecimento da equidade de direitos no âmbito escolar e na sociedade como um todo. 

Podemos apontara ainda que a oferta educacional a pessoa com deficiência passa a ser 

também responsabilidade das instituições públicas, o que implica numa descentralização do 
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ensino para maior atendimento as pessoas com deficiência numa iniciativa de incluí-las no 

ambiente educacional.  Desta forma para a escola: 

A inclusão postula uma reestruturação do sistema de ensino com o 

objetivo de fazer com que a escola se torne aberta às diferenças e 

competente para trabalhar com todos os educandos, sem distinção de 

raça, classe, gênero ou características pessoais, como deficiências, por 

exemplo (CAMPBELL, 2009, p. 136). 

 

Neste contexto, podemos destacar uma ratificação e legitimação das ações do início do 

século XX quanto à criação do atendimento educacional especializado e suas contribuições 

educacionais para as pessoas com deficiência. 

Após este fato nacional, apontamos a “Convenção dos Direitos da Criança”, no ano de 

1989, pela Assembleia Geral das Nações Unidas que prescreve: “Os Estados partes 

reconhecem à criança mental e fisicamente deficiente o direito a uma vida plena e decente em 

condições que garantam a sua dignidade, favoreçam a sua autonomia e facilitem a sua 

participação ativa na vida da comunidade.” (Art.23). Mais uma legitimação de que a pessoa 

com deficiência também é um cidadão de direitos e a deficiência não subverte a natureza 

humana. 

No ano de 1990, em 13 de julho, foi aprovada nacionalmente, a Lei 8069/90 – mais 

conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) -  que veio a confirmar o dever 

da família e sua responsabilidade quanto ao processo educativo dos filhos: “Os pais ou 

responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.” 

(Art. 55,1990).  A Lei sanciona um direcionamento específico, mas centrado em divisão de 

responsabilidades pela luta de igualdade de direitos. 

Em março do mesmo ano, na Tailândia, foi escrita e declamada a Declaração Mundial 

da Educação para Todos em Jomtien, que aponta: 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 

deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 

garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 

qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema 

educativo (Art. 3.5.). 

 

A Declaração de Jomtien vem ressaltar o estabelecimento de medidas políticas 

mundiais delineando o rumo ao ensino e à aprendizagem das pessoas com deficiência. A força 

política nesta década estava tentando romper com a marginalização do atendimento às pessoas 

com deficiência. Os documentos revelam a crença na aceitação e providências legais para os 

indivíduos e suas diferenças. Estes diálogos geraram outros documentos. Em 1994, baseadas 

em declarações já escritas pelas Nações Unidas foram convocados representantes da área de 
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Educação Especial para traçar linhas de oportunidades para pessoas com necessidades 

especiais (assim chamados), e assim foi redigida a Declaração de Salamanca na Espanha. 

Recortamos desse documento um importante trecho que diz respeito à educação escolar: “O 

currículo deveria ser adaptado às necessidades das crianças, e não vice-versa. Escolas 

deveriam, portanto, prover oportunidades curriculares que sejam apropriadas à criança com 

habilidades e interesses diferentes” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, B.26). Neste 

certame, as adaptações curriculares provêm de um ato reflexivo, oriundo de um olhar sobre os 

alunos, o cotidiano da escola, e os objetivos a serem atingidos por cada disciplina e seus 

conteúdos.  

Pensar em estratégias educacionais para todos os alunos que compõem um dado 

universo escolar é entrar na luta pela garantia da igualdade de oportunidades, respeitando as 

diferenças. É pensar numa educação que se desvirtue do modelo segregador educacional e 

possibilite o acesso ao conhecimento de maneira humanizada, uma vez que: “A escola para 

todos requer uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer pedagógico às 

necessidades dos alunos” (COSTA, 2011, p.18). 

No ano de 1994, nacionalmente, tivemos a criação da Política Nacional de Educação 

Especial com viés educacional de integração dos alunos às salas de ensino regular. Já no ano 

de 1996, a criação da nova Lei de Diretrizes e Bases para Educação nº 9394/96 que 

sobrepunha a do ano de 1971, trazendo destaque no Art. 59: “Os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades especiais: I - currículos, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades” 

(BRASIL,1996). Os escritos dessa legislação ratificam a política estabelecida na Declaração 

de Salamanca e outros documentos aqui mencionados. 

Em 1999, foi aprovada em Londres, a Carta para o Terceiro Milênio voltada para 

igualdade de oportunidade e tratamento às pessoas com deficiência: “Todas as pessoas com 

deficiência devem ter acesso ao tratamento, à informação sobre técnicas de autoajuda e, se 

necessário, à provisão de tecnologias assistivas e apropriadas.” Com o destaque acima, 

percebemos uma visão voltada às tecnologias e seus benefícios ao processo educacional, uma 

vez que, a proposta da Tecnologia Assistiva consiste em contribuir e ampliar as habilidades e 

competências das pessoas com deficiência, ajudando-os no processo de autonomia, 

empoderamento e inclusão social e educacional, embora esta inovação provoque um nível de 

tensão acerca dos discursos voltados aos recursos tecnológicos e o seu papel no atendimento 

às necessidades das pessoas com deficiência. 
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No Brasil em 1999, publica-se o Decreto nº 3.298 - referente à regulamentação da Lei 

nº 7.853/89 sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.  

O mesmo consolida as normas de proteção, e dá outras providências, enunciando: 

 
Art. 5º A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, em consonância com o Programa Nacional de Direitos 

Humanos, obedecerá aos seguintes princípios;  

II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e 

operacionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o 

pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da 

Constituição e da lei, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e 

econômico; e  

III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber 

igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos 

direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos.  

Art. 6º São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência:  

I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão 

social da pessoa portadora de deficiência (BRASIL,1999). 

 

Analisamos que os desígnios de uma perspectiva inclusiva se mesclam com a ótica das 

políticas de integração das pessoas com deficiência, ou seja, o marco legal anterior reporta à 

integração e já se tem anúncios de avanço com medidas inclusivas. Mas, o que devemos focar 

nesta iniciativa legal é a certeza de não negar a alteridade que existe na construção social e 

que ser diferente não confere privilégios e, sim, respeito. 

Em se tratando dos pressupostos da educação inclusiva,  

A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não 

se limita aos alunos com deficiência e aos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, mas a todos os demais, para que 

obtenham sucesso na corrente educativa geral. Na perspectiva 

inclusiva, suprime-se a subdivisão dos sistemas escolares em 

modalidade de ensino especial e regular. As escolas atendem as 

diferenças, sem discriminar sem trabalhar à parte com alguns alunos, 

sem estabelecer regras específicas para planejar, aprender, avaliar 

(currículos, atividades, avaliação da aprendizagem para alunos com 

deficiência e necessidades educacionais especiais) 

(MANTOAN,2006b, p.196). 

 

No ano de 2000 é estabelecida a LEI No 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000, 

que designa normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. A despeito desse avanço sabemos que 

as barreiras atitudinais são bem maiores que as barreiras arquitetônicas. Conforme Lima e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.098-2000?OpenDocument
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Silva (2012), “As barreiras atitudinais marginalizam à pessoa com deficiência, deterioram-lhe a 

identidade de pessoa humana e restringem-lhes as possibilidades de desenvolvimento e de relação 

social.” (p. 01). E, “podem estar baseadas em preconceitos explícitos ou a eles dar 

origem...aparecem em nossa linguagem, tanto quanto em nossas ações ou omissões” (p.08). 

 

Continuando esse processo de garantias legais tem-se em 2001 a Resolução CNE/CEB 

nº 2/2001, baseada nas leis anteriormente dispostas, que determina medidas organizacionais e 

práticas que devem ser implantadas nas unidades de ensino. Entende-se, 

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, 

entende-se um processo educacional definido por uma proposta 

pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, 

organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 

suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais 

comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades 

da educação básica. 

 

Os aportes legais apontam para uma oratória mais clara e contundente quanto ao 

estabelecimento das políticas de inclusão no nosso país e, sobretudo, das práticas 

educacionais e sociais que devem ser vinculadas a ela. No mesmo ano, sanciona-se o Plano 

Nacional para Educação Lei 10.172/2001 que aponta para: “o grande avanço que a década da 

educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o 

atendimento à diversidade humana”. No plano internacional a Lei Nº 3.956/2001, descrita 

como a Convenção dos Estados Americanos/ Convenção da Guatemala, promulgada no Brasil 

em setembro do mesmo ano, reitera que: 

Para alcançar os objetivos desta Convenção, os Estados Partes 

comprometem-se a: 

1. Cooperar entre si a fim de contribuir para a prevenção e eliminação 

da discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. 

2. Colaborar de forma efetiva no seguinte: 

a) pesquisa científica e tecnológica relacionada com a prevenção das 

deficiências, o tratamento, a reabilitação e a integração na sociedade 

de pessoas portadoras de deficiência; e 

b) desenvolvimento de meios e recursos destinados a facilitar ou 

promover a vida independente, a auto-suficiência e a integração total, 

em condições de igualdade, à sociedade das pessoas portadoras de 

deficiência (Artigo IV). 

 

O destaque e o apelo por uma educação inclusiva vêm desfazer qualquer tipo de ideia 

discriminatória que possa suscitar a não-oferta da educação por questões físicas ou cognitivas. 

Um ano após, medidas legais específicas foram sancionadas, continuando a pintura de um 
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novo retrato na história da Educação Especial com perspectivas inclusivas no Brasil. Podemos 

listar algumas especificidades da legislação: 

 CNE/CP Nº 1/2002 Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores; 

 Lei nº 10.436/02 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras que prevê a 

difusão da língua; 

 Portaria nº 2.678/02, que normatiza o uso, ensino e difusão do Sistema Braille. 

Esta última retoma a atenção para ações educacionais com relação às pessoas com 

deficiência visual, chamando à responsabilidade todas as instituições de ensino e 

oportunizando a qualquer cidadão o direito de acessar os conhecimentos específicos a este 

viés de comunicação, o que pode viabilizar uma relação menos tensionada entre os sujeitos. 

Em 2003, o Ministério da Educação coloca em execução o “Programa de Educação 

Inclusiva: Direito à Diversidade”, que tem como base orientação e formação dos profissionais 

da educação na direção de serem mediadores, defensores e disseminadores das políticas de 

Educação Inclusiva no país. Entre os anos de 2004 e 2005 destacamos vários acontecimentos 

na forma de leis que subsidiaram enfrentamentos à educação na visão não-inclusiva. No ano 

de 2004 temos o lançamento do documento: “O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas 

e Classes Comuns da Rede Regular” que tem como objetivo divulgar conceitos, maneiras 

assertivas e adequadas para a inclusão da pessoa com deficiência (MEC, 2004). E ainda no 

mesmo ano, o Decreto nº 5296/04 que regulamenta a Lei de acessibilidade, preconiza a 

prioridade aos atendimentos em locais públicos ou privados com normas e regras de conduta, 

assistência e qualidade de serviços. Vale ressaltar que a educação inclusiva transpõe a 

valorização de construções arquitetônica acessível. As conjunturas inclusivas alinham-se: 

A inserção é total e incondicional (crianças com deficiência não 

precisam “se preparar” para ir à escola regular); exige rupturas nos 

sistemas; mudanças que beneficiam toda e qualquer pessoa (não se 

sabe quem “ganha” mais; TODAS ganham); exige transformações 

profundas; a sociedade se adapta para atender às necessidades das 

pessoas com deficiência e, com isso, se torna mais atenta às 

necessidades de TODOS. defende o direito de TODAS as pessoas, 

com e sem deficiência; traz para dentro dos sistemas os grupos de 

“excluídos” e, paralelamente, transforma esses sistemas para que se 

tornem de qualidade para TODOS; o adjetivo inclusivo é usado 

quando se busca qualidade para TODAS as pessoas com e sem 

deficiência (escola inclusiva, trabalho inclusivo, lazer inclusivo etc.);  

valoriza a individualidade de pessoas com deficiência (pessoas com 

deficiência podem ou não ser bons funcionários; podem ou não ser 

carinhosos etc.);  não quer disfarçar as limitações, porque elas são 
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reais; não se caracteriza apenas pela presença de pessoas com e sem 

deficiência em um mesmo ambiente (FUMEGALLI, 2012, p.19-20). 

 

Retomando a busca cronológica, em 2005, nacionalmente, temos o Decreto nº 5626/05 

que prevê a LIBRAS como componente curricular, regulamentando a Lei nº 10.436/02. 

Destaque: 

 Art. 3o A Libras deve ser inserida como disciplina curricular 

obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do 

magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de 

Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 

sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.  

 § 1o Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do 

conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal 

superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são 

considerados cursos de formação de professores e profissionais da 

educação para o exercício do magistério. 

 § 2o A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos 

demais cursos de educação superior e na educação profissional, a 

partir de um ano da publicação deste Decreto. 

Com isso, os grupos de pessoas em suas necessidades específicas começam a ganhar 

força nas ações individualizadas e, ainda, com consequências coletivas para a humanidade, 

que se vê convocada a participar em conformidade legal deste debate social. 

A posteriori, no ano de 2006, foi certificada a Convenção dos Direitos Humanos à 

Pessoa com Deficiência pela ONU (Organização das Nações Unidas), aprovada em 2008 pelo 

Decreto Legislativo Nº 186, e que se constitui em um tratado documental internacional, de 

encaminhamentos, organização e ações a serem implantadas na educação e na sociedade 

através da inclusão. 

Entre os anos de 2006 e 2008 e influenciados pelas correntes legais já firmadas, 

ganhamos o Plano de Desenvolvimento da Educação, regulamentado e implementado pelo 

Decreto Nº 6094/07, que reafirma o “Plano de Metas e Compromissos Todos pela Educação”. 

Em seu Artigo 2, inciso IX, escreve-se: “garantir o acesso e permanência das pessoas com 

necessidades educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a 

inclusão educacional nas escolas públicas”. 

 Não podemos deixar de esclarecer também que a permanência das pessoas com 

deficiência não garante a sua inclusão efetiva. A inclusão educacional corresponde às medidas 
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atitudinais, já destacadas anteriormente, ações pedagógicas que atendam às necessidades de 

aprendizagem de todos os alunos e relações coletivas de conscientização e implementação do 

que está disposto nas Leis.  

Quanto ao Atendimento Educacional Especializado, as Salas de Atendimento 

Educacional Especializado ganham destaque e reforço legal com o Decreto Nº. 6.571, DE 17 

DE SETEMBRO DE 2008, que dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado [...]: 

 

O Ministério da Educação prestará apoio técnico e financeiro às 

seguintes ações voltadas à oferta do atendimento educacional 

especializado, entre outras que atendam aos objetivos previstos neste 

Decreto: 

I - implantação de salas de recursos multifuncionais; 

II - formação continuada de professores para o atendimento 

educacional especializado; (Art. 3º). 

 

Este decreto foi revogado pelo Decreto Nº7. 611/2011. Discorreremos sobre este 

Decreto num tópico específico no qual trataremos as nuances, diretrizes e direcionamentos 

pedagógicos da Sala de Atendimento Especializado.  Por fim, destacamos publicações de 

notas técnicas entre os anos de 2010 a 2013, entre as quais podemos listar: 

 

1. NOTA TÉCNICA – SEESP/GAB/Nº 11/2010- relacionada a 

organização e orientações estruturais, técnicas e pedagogias para o 

atendimento Educacional Especializado; 

 

2. NOTA TÉCNICA Nº 24 / 2013 / MEC / SECADI / DPEE- 

relacionada às orientações pedagógicas e instrumentais relativas a Lei 

Nº12.764 – Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com 

transtorno do Espectro Autista. Recorte: “São direitos da pessoa com 

transtorno do espectro autista: I - a vida digna, a integridade física e 

moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o 

lazer” (Lei Nº 12.764, Art.3º). 

 

Esclarecemos que as notas técnicas são documentos criados por técnicos especialistas 

da área que estudam novas maneiras explicativas para melhor instrumentalizar as Leis antes 

postas sobre o assunto em questão. Todavia, 

O princípio democrático da educação para todos só se evidencia nos 

sistemas educacionais que se especializam em todos os alunos, não 

apenas em alguns deles, os alunos com deficiência. A inclusão, como 

consequência de um ensino de qualidade para todos os alunos provoca 

e exige da escola brasileira novos posicionamentos e é um motivo a 

mais para que o ensino se modernize e para que os professores 

aperfeiçoem as suas práticas. É uma inovação que implica num 

esforço de atualização e reestruturação das condições atuais da 

maioria de nossas escolas de nível básico (MANTOAN, 2001, p.01). 
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A democracia se estabelece no reconhecimento de que as relações preconizam o 

princípio da alteridade entre os sujeitos e no respeito às peculiaridades existentes entre eles, 

logo os espaços educacionais, mesmo os institucionalizados por leis e decretos, devem propor 

a perspectiva inclusiva que repense ações pedagógicas, políticas e estruturais que ultrapassem 

os muros das escolas e se configurem em atitudes cidadãs. 

2.2 AS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: 

ENCAMINHAMENTOS POLÍTICOS E PEDAGÓGICOS 

 

Com o discurso focado ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) foi criada a 

Portaria Normativa Nº- 13, DE 24 DE ABRIL DE 2007 que dispõe sobre a criação do 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, assim chamadas as Salas que 

compõem o Atendimento Educacional Especializado. O documento acima está arraigado às 

normativas legais, o Decreto 52.96/2004 e a LDB Nº 9304/96, o qual fez surgir através do 

corpo técnico da Secretaria de Educação Especial (SEESP), um manual de orientação ao 

Programa de Implementação das Salas de Recurso Multifuncionais, e em sua apresentação, 

declara que: 

A implantação das Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas 

comuns da rede pública de ensino atende à necessidade histórica da 

educação brasileira, de promover as condições de acesso, participação 

e aprendizagem dos alunos público alvo da educação especial no 

ensino regular, possibilitando a oferta do atendimento educacional 

especializado, de forma não substitutiva à escolarização.  

As construções de políticas públicas inclusivas, de acesso aos serviços 

e recursos pedagógicos e de acessibilidade nas escolas regulares, 

eliminam a discriminação e a segregação, superando o modelo de 

escolas e classes especiais. [...] o Programa de Implantação de Salas 

de Recursos Multifuncionais constitui uma medida estruturante para a 

consolidação de um sistema educacional inclusivo que possibilite 

garantir uma educação de qualidade (BRASIL, 2010, p.04). 

 

O manual apresenta os aspectos legais, objetivos e ações do programa, bem como, 

condições estruturais e pedagógicas para a sua implementação. No que diz respeito às 

questões legais, temos o apontamento do Decreto Nº. 6.571, DE 17 DE SETEMBRO DE 

2008, que dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado [...]: 

 
O Ministério da Educação prestará apoio técnico e financeiro às 

seguintes ações voltadas à oferta do atendimento educacional 
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especializado, entre outras que atendam aos objetivos previstos neste 

Decreto: 

I - implantação de salas de recursos multifuncionais; 

II - formação continuada de professores para o atendimento 

educacional especializado (Art. 3º). 

 

E da resolução CNE/CEB n.4/2009, que institui Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial.  

No Art. 2º deste documento temos: 

 
O AEE tem como função 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, 2009). 

 A oferta de Atendimento Educacional Especializado nas Salas de recursos 

multifuncionais revê e reinventa a demanda da Educação Especial para caminhos 

educacionais inclusivos com recursos inovadores. Batista e Mantoan (2006, p.27) apontam 

que:  

Atendimento educacional especializado garante a inclusão escolar de 

alunos com deficiência na medida em que lhes oferece o aprendizado 

de conhecimentos, técnicas, utilizações de recursos informatizados, 

enfim tudo que difere a currículos acadêmicos que ele aprenderá em 

salas de aulas das escolas comuns.  

 

Ainda na resolução CNE/CEB n.4/2009, está expresso o público alvo a ser atendido: 

 
Art. 4º Para fins destas Diretrizes, considera-se público-alvo do AEE: 

I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 

II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 

comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 

alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 

transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos 

sem outra especificação. 

III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 

apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas 

do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 

liderança, psicomotora, artes e criatividade (BRASIL, CNE/CEB, 

04/2009). 

 

A mesma resolução prevê ainda o local a ser instituído o serviço de acordo com a 

organização do sistema de ensino: 
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Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos 

multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino 

regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às 

classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de 

Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão 

equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios 

(BRASIL, CNE/CEB, 04/2009). 

  

Encontramos também, no corpo deste documento, questões voltadas às matriculas e 

planejamento pedagógico, bem como o perfil do profissional que pode atuar nestes espaços. 

Logo, “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.” (Art. 12 BRASIL, 

CNE/CEB, 04/2009).  

A atuação dos profissionais especialistas é baseada nos objetivos destinados a Salas de 

Recursos Multifuncionais, aos quais se destinam a: 

Apoiar a organização da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva; assegurar o pleno acesso dos alunos público alvo da 

educação especial no ensino regular em igualdade de condições com 

os demais alunos; disponibilizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade às escolas regulares da rede pública de ensino; 

promover o desenvolvimento profissional e a participação da 

comunidade escolar (BRASIL, 2010, p. 09). 

 

Em sendo assim, no que se refere às atribuições do professor especialista, estas estão 

declaradas na Nota Técnica SEESP/GAB/Nº 11/2010, que afirma, entre outros aspectos, que o 

mesmo deve: 

Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, contemplando: 

a identificação das habilidades e necessidades educacionais 

específicas dos alunos; a definição e a organização das estratégias, 

serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de 

atendimento conforme as necessidades educacionais específicas dos 

alunos; o cronograma do atendimento e a carga horária, individual ou 

em pequenos grupos;(tópico 1) 

Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 

necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que 

estes vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e das 

atividades propostas no currículo; (tópico 3). 

 

Contudo, a SAEE, tem uma proposta de ação ampliada e nesta direção, 

 
... não deve ser confundida como sala de reforço, uma vez que a sua 

programação pedagógica é definida como Áreas do Desenvolvimento, 

pois, trabalha com as necessidades e dificuldades de aprendizagem 

específica de cada aluno, oferecendo subsídios pedagógicos 
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necessários para a aquisição de conteúdos trabalhados na sala comum 

(BREVILHERI; STEINLE, 2010, p.06) 

 

Percebe-se que há dois pontos bem marcados nos objetivos da SAEE, o primeiro 

refere-se ao apoio da legitimidade da inclusão e o segundo à disponibilidade na rede pública 

de ensino como forma de promoção e garantia. Porém, para sua implementação são 

necessários critérios como: a elaboração por parte da Secretaria de Educação do Plano de 

Ações Articuladas (PAR), que demonstra a necessidade da rede; bem como a adesão e o 

cadastro por parte do gestor da rede, o qual também ficará responsável pelo monitoramento e 

manutenção das salas. A SAEE possui dois modelos específicos de organização, Tipo I e II. 

Vejamos a composição dos seus recursos: 

 

Quadro 1: Sala de Recursos Multifuncionais (SAEE)-Tipo I 

Equipamentos  Materiais Didático/Pedagógico  

02 Microcomputadores  01 Material Dourado  

01 Laptop  01 Esquema Corporal  

01 Estabilizador  01 Bandinha Rítmica  

01 Scanner  01 Memória de Numerais l  

01 Impressora laser  01Tapete Alfabético Encaixado  

01 Teclado com colmeia  01Software Comunicação Alternativa  

01 Acionador de pressão  01 Sacolão Criativo Monta Tudo  

01 Mouse com entrada para acionador  01 Quebra Cabeças - sequência lógica  

01 Lupa eletrônica  01 Dominó de Associação de Ideias  

Mobiliários  01 Dominó de Frases  

01 Mesa redonda  01 Dominó de Animais em Libras  

04 Cadeiras  01 Dominó de Frutas em Libras  

01 Mesa para impressora  01 Dominó tátil  

01 Armário  01 Alfabeto Braille  

01 Quadro branco  01 Kit de lupas manuais  

02 Mesas para computador  01 Plano inclinado – suporte para leitura  

02 Cadeiras  01 Memória Tátil  

 

Quadro 2: Sala de Recursos Multifuncionais (SAEE)-Tipo II:  

Equipamentos e Matérias Didático/Pedagógico  

01 Impressora Braille – pequeno porte  

01 Máquina de datilografia Braille  

01 Reglete de Mesa  

01 Punção  

01 Soroban  

01 Guia de Assinatura  

01 Kit de Desenho Geométrico  

01 Calculadora Sonora  

                                                         (BRASIL, 2010, p.04). 
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Todos estes bens são entregues e instalados na rede de ensino e no espaço previamente 

analisado e, em seguida, são doados aos responsáveis pelo funcionamento da SAEE com a 

assinatura do termo de adoção. Os recursos das SAEE são atualizados pelo Ministério da 

Educação através de relatórios enviados, via Secretaria de Educação, de acordo com as 

necessidades aparentes na rede. 

A SRM tipo I está direcionada ao atendimento a alunos com deficiência intelectual, 

déficit de aprendizagem, deficiência auditiva ou múltiplas deficiências - o que não significa 

dizer que os alunos com as demais deficiências não possam utilizá-la, pois está sala possui 

recursos diversificados. Já a SRM tipo II possui materiais específicos ao atendimento de 

pessoas com deficiência visual. 

Para situar, a seguir teremos figuras que revelam o quadro situacional de 

implementação das salas de atendimento no Brasil e no estado de Pernambuco. Observemos: 

Figura 1: 2Quadro de implementação e atualização de kits das Salas De Recursos 

Multifuncionais (SAEE) no Brasil. 

 

 

 

 

                                                           
2 Dados retirados do site do MEC. Acessado em setembro de 2015. 
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Figura 2: Quadro de implementação e atualização de kits das Salas De Recursos 

Multifuncionais (SAEE) no Brasil em gráfico de barras. 

 

 
 

Figura 3: Quadro de implementação e atualização de kits das Salas De Recursos 

Multifuncionais (SAEE) no estado de Pernambuco. 
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Figura 4: Quadro de implementação e atualização de kits das Salas De Recursos 

Multifuncionais (SAEE) nas regiões de Pernambuco. 

 

 
 

Figura 5: Quadro de implementação e atualização de kits das Salas De Recursos 

Multifuncionais (SAEE) na região Metropolitana do Recife. 
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Como podemos ver os números são relativos até o ano de 2011, o que nos faz concluir 

que os dados estão desatualizados para os dias de hoje. Contudo, tomamos estes dados como 

parâmetro proporcional, uma vez que estão expostos no site do Ministério da Educação e 

Cultura - MEC para consulta. Estes gráficos representam o investimento em iniciativas 

políticas para mudança no cenário da educação especial e efetivação da educação inclusiva 

em todo Brasil. Podemos perceber nos dados que a implementação das SAEEs se 

multiplicaram desde 2006, o que pode caracterizar um avanço no que corresponde às 

propostas de materialização das vivências da educação inclusiva no país. Os kits de 

atualização são necessários para proporcionar novos encaminhamentos pedagógicos e 

manutenção do atendimento na medida em que se mantêm o funcionamento. 

Se observarmos os quadros de dados de implementação das salas de atendimento, a 

distribuição é desigual e desregular entre a região metropolitana e o interior do estado, o que 

nos leva a entender que esta ação desigual gera fortes rebatimentos no que tange a 

consolidação da educação inclusiva em Pernambuco. 

Como se refere Mendes: “A chancela das nossas autoridades a tais documentos 

representa um ato meramente burocrático, obrigatório, em função da dependência financeira 

ou política do país, sem que haja de fato a intenção política de cumprir o que está sendo 

acordado.” (2010, p.24). Todavia, as iniciativas políticas para educação na perspectiva 

inclusiva, mesmo que embrionárias, revelam possibilidades de novas estruturas educacionais 

que venham a contemplar as necessidades de todos que delas sejam usuários, bem como que 

estas estruturas sejam universalizadas, de maneira a ampliar espaços de atuação e convivência 

entre os sujeitos. 

2.3 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SEUS ELEMENTOS CONSTITUINTES. 

 

De início podemos declarar que o entendimento da Teoria das Representações Sociais 

(TRS) não é simples, pois a mesma surge numa perspectiva interdisciplinar, com estudos de 

âmbitos diferenciados nos campos filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológicos, 

culturais e estruturais. Na década de 1960, o psicólogo Serge Moscovici elabora a TRS 

refletindo sobre a psicologia social da época e dos fomentos sociológicos de Durkheim, cujo 

pensamento afirmava que as representações coletivas não estão desenhadas no psíquico 

humano, ou seja, para Durkheim o sujeito se forma a partir das ideias do social, 
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desconsiderando o sujeito construtor e autor de ideias que possam ser construídas através das 

relações com outros indivíduos. Logo, para Moscovici, este social é processado e questionado 

pelos sujeitos que reelaboram os conceitos do senso comum, atribuindo-lhes significados, 

gerando assim uma teoria de sentidos.  Portanto, 

Durkeim afirmava que, se as representações coletivas são, em 

primeiro momento, fruto da estrutura social, elas, em seguida, 

evoluem, se desenvolvem e geram novas representações, de maneira 

relativamente independente do substrato social que lhes deu origem 

(CHAMON et al, 2014, p.10). 

Quanto à psicologia social, seus pressupostos estavam baseados no materialismo e no 

individualismo. O materialismo mergulhava na força do que podia ser experimental, no que 

poderia ser visto e palpável, pois fugia da ética social vigente. Em relação ao individualismo, 

podemos nos fundamentar no filósofo Descartes, quando ele declara que o sujeito individual 

pensa logo existe, confirmando o pensamento da época o qual descartava os pensamentos 

construídos coletivamente, no senso comum, por não haver fundamento experimental 

considerando que os pensamentos coletivos eram apenas cultura, e deveriam ser rejeitados. 

Contrapondo este sentido, Moscovici declara esta atitude como “um escândalo do 

pensamento social.” (2009, p.167). Refletindo sobre as ideias de Durkheim, Moscovici 

compreende que os fenômenos sociais são baseados nas interações entre os sujeitos e nas suas 

relações de sentido, ou seja, não podemos desprezar o ser pensante que reelabora e recria os 

conhecimentos existentes (conhecimentos científicos). A este saber ele denomina de senso 

comum. 

Para sintetizar: se, no sentido clássico, as representações coletivas se 

constituem em um instrumento explanatório e se referem a uma classe 

geral de ideias e crenças (ciência, mito, religião, etc.), para nós, são 

fenômenos que necessitam de ser descritos e explicados. São 

fenômenos específicos que são relacionados com um modo particular 

de compreender e de se comunicar – um modo que cria tanto a 

realidade como o senso comum. É para enfatizar essa distinção que eu 

uso termo “social” em vez de “coletivo” (MOSCOVICI, 2003, p.49). 

 

O pensamento de Moscovici se interpõe ao individualismo, credibilizando os 

conhecimentos construídos nas relações entre os sujeitos. O mesmo propunha estudos que 

considerassem a tríade social, que seria o sujeito-outro-objeto, pois entre o interno e o 

externo, o individual e o coletivo, existe um espaço simbólico que só pode ser compreendido 

no contexto social (GUARESCHI E ROSO, 2014). 

A cultura e o senso comum são elementos que possuem traços dos conhecimentos 

científicos na sua elaboração, aos quais expressos e compartilhados coletivamente, geram 
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teorias que representam o social e o simbólico, referentes aos objetos comuns aos sujeitos. 

Desta forma, Moscovici sugere pensarmos nos fenômenos sociais mais complexos. Ou seja, 

os sentidos compartilhados por um grupo de sujeitos sobre um dado objeto, que provocam 

movimentos de tensão, que os levam a repensar, recitar e agir coletivamente a respeito do 

objeto, pode ser uma representação social. Assim, 

A luz da história e da antropologia, podemos afirmar que essas 

representações são entidades sociais, com uma vida própria, 

comunicando-se entre elas opondo-se mutuamente e mudando em 

harmonia com o curso da vida, esvaindo-se, apenas para emergir em 

novas aparências (MOSCOVICI, 2003, p.38). 

Vale ressaltar que nem todos os elementos sociais podem ser configurados em uma 

Representação Social (RS). As RS são construídas dentro de um contexto histórico, social e 

cultural, os quais devem ser pesquisados e considerados como essência do objeto em estudo. 

O objeto em questão - a inclusão - emerge nestes contextos, os quais explicam e legitimam a 

sua origem polêmica e polissêmica. Como modalidade de pensamento prático, as 

representações sociais são “alguma coisa que emerge(m) das práticas em vigor na sociedade e 

na cultura e que as alimenta, perpetuando-as ou contribuindo para sua própria transformação” 

(SÁ, 1998, p.50). 

Quanto à definição do par sujeito-objeto de uma pesquisa, deve-se ter em mente que a 

representação que os liga é um saber efetivamente praticado logo ao escolher o tema, em que 

o fenômeno deve possuir uma relação possível na representação do objeto por tal e qual 

sujeito da pesquisa (SÁ, 1998). Para alcançarmos os sentidos compartilhados e estabelecidos 

entre o sujeito e o objeto da representação, dois mecanismos devem ser considerados: a 

Ancoragem e a Objetivação, que ocorrem de maneira simultânea e indissociável. No primeiro, 

o sujeito ancora as ideias não-familiares ao conhecimento mais próximo e concreto, 

nomeando-o, enraizando-o, classificando-o, ou seja, ancorando as ideias em imagens mais 

comuns. No mesmo momento, ocorre a objetivação do objeto, momento em que o sujeito 

seleciona as ideias que têm sobre o objeto, criando uma imagem substancial que o materializa 

e naturaliza na realidade em que estão inseridos (sujeito-objeto), de maneira precisa e comum. 

Moscovici define que: 

Ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa, coisas que não são 

classificadas e que não possuem nome são estranhas, comparando a 

um paradigma de uma categoria que achamos ser apropriada. (2003, 

p.61). 

Objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser 

impreciso, é reproduzir um conceito em uma imagem. Objetivação 
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une a ideia de não-familiaridade com a de realidade, torna-se a 

verdadeira essência da realidade (2003, p.71-72). 

 

Neste caso, não podemos deixar de destacar a capacidade dos seres humanos em 

imaginar simbolicamente suas ideias sobre denominado objeto ou situação. Atribuindo-lhes 

referências lógicas, concretas ou abstratas, pessoais ou impessoais, a partir de conhecimentos 

prévios, como forma de adaptar-se à experiência do momento. Este fenômeno denomina-se 

polifasia cognitiva, ato em que os sujeitos buscam transformar suas experiências e ideias, por 

vezes controversas, em imagens de mundo, imersas em um universo reificado. Jovchelovitch, 

a partir das ideias de Moscovici, reescreve polifasia cognitiva da seguinte forma, 

Moscovici definiu a polifasia cognitiva como a coexistência de formas 

diferentes de saber no mesmo campo representacional: “... a 

coexistência dinâmica –interferência ou especialização – de 

modalidades distintas de saber, correspondendo a relações definidas 

entre o homem e seu meio-ambiente, determina um estado de polifasia 

cognitiva” (JOVCHELOVITCH, 2011, p. 168). 

 

Esta capacidade cognitiva do ser humano pode ser responsável por novas 

representações no mesmo campo representacional. Esta busca nos é dada através da captura 

da fala e pensamentos cognitivos escritos nas investigações e para isso precisamos 

instrumentos diversos de coleta. 

Diante da conjuntura conceitual da TRS e da questão que norteia a nossa pesquisa, 

podemos estabelecer uma ligação direta quando compreendemos que o fenômeno da inclusão 

educacional permeia o senso comum com sentidos diversos para os docentes, e que o sistema 

de crenças, a este respeito, pode trazer repercussões para o ensino de matemática nas salas 

regulares inclusivas, bem como ao ensino da matemática na Sala de Atendimento Educacional 

Especializado (SAEE). O que nos ajudará a identificar esses movimentos na nossa pesquisa e 

efetivar a busca do sentido compartilhado é a abordagem estrutural das Representações 

Sociais. Esta abordagem está relacionada à Teoria do Núcleo Central, descrita e pensada por 

Jean-Claude Abric, psicólogo e estudioso das representações sociais, que desejou entender 

como se constitui as relações entre as representações sociais e as práticas sociais. 

Abric se inclinava a entender se as representações são oriundas das práticas sociais, se 

possuem relação inversa, complementares e/ou paralelas. Pensava nas práticas sociais como 

ações construídas nas trocas entre os sujeitos e o contexto social em que estão inseridos, 

voluntariado das regras que os compõe e nas representações sociais como uma teoria de senso 

comum constituída de crenças, valores e conceitos científicos compartilhados entre estes 
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sujeitos, que convivem em um determinado contexto, os quais essas ideias orientam as 

práticas. Neste sentido, Abric afirma que, “As condições de produção das representações 

sociais são provavelmente tributárias das práticas sociais que o grupo desenvolveu ou os quais 

foi confrontado” (1994a, p. 230). 

  A estruturação para encontrar o Núcleo Central requer um trabalho de tabulações de 

hierarquização dos sentidos, pois, 

Nem todos os elementos da representação têm a mesma importância. 

Alguns são essenciais, outros importantes, outros, enfim, secundários. 

Importa, então, se queremos conhecê-la, compreender e agir sobre 

uma representação, apreender a sua organização, isto é, a hierarquia 

dos elementos que a constitui e as relações que esses elementos 

mantêm entre si. (ABRIC, 2003, p.59) 

A Teoria do Núcleo Central baseia-se no desenho da abordagem experimental como 

forma de organização e hierarquização dos sentidos compartilhados pelos sujeitos. Como 

aponta Abric, 

A organização de uma representação apresenta uma característica 

particular: não apenas os elementos da representação são 

hierarquizados, mas além disso, toda representação é organizada em 

torno de um núcleo central, constituindo de um ou de alguns 

elementos que dão à representação o seu significado (ABRIC, 1994a, 

p. 19). 

O Núcleo Central é um componente reativante que vivifica o significado da 

representação, pode possuir vários elementos que sustentam a representação que, caso sejam 

retirados, desestruturam sua significação ou a conota para um lado diferente. Ou seja, o 

núcleo é a essência da representação e não pode ser modificado, pois garante a consistência 

representacional.  

O que não for denominado elemento do Núcleo Central posiciona-se no sistema 

periférico, considerado a parte funcional da representação. Neste espaço consta a flexibilidade 

e as contradições, podendo ser sensível ao contexto atual do objeto de representação. Desta 

maneira, o sistema periférico protege o Núcleo Central de forma a regular e adaptá-lo aos 

confrontos existentes. Sua função é, portanto, a concretização do sistema central em termos de 

tomadas de posição ou de condutas. Contrariamente ao sistema central ele é, pois, mais 

sensível e determinado pelas características do contexto imediato (ABRIC, 1994b, p. 79). 

Porém, quanto mais compartilhado o sentido, mais próximo do elemento central. 

Podemos destacar também, os elementos suprimidos pelos sujeitos da pesquisa, elementos 

estes não-relatados na associação livre e que se posicionam em um local denominado ZONA 



50 
 

MUDA. A Zona Muda é um espaço em que alguns elementos representacionais ficam 

escondidos por serem considerados de cunho contra-normativos, os quais os sujeitos não 

expõem para não serem destituídos do seu grupo de pertença, ou seja, é a face escondida e não 

confessável da representação (ABRIC, 2003). 

Existem elementos do Núcleo Central que simplesmente estão adormecidos por não 

serem funcionais à representação em vigor, isto não é o caso dos elementos que se encontram 

na zona muda, pois, “constituem, de algum modo, a parte não legítima da representação. São 

eles que precisamos apreender, que é preciso descobrir para conhecer a representação 

efetiva.” (ABRIC, 2003, p. 23). Para que esse fator indicativo aconteça, os sujeitos precisam 

ser levados a expressar suas ideias ocultas em um cenário livre de pressão normativa, para 

tanto, Abric indica duas técnicas: a de substituição e a de descontextualização. Podemos 

defini-las da seguinte forma: 

A técnica de substituição visa a reduzir a pressão normativa reduzindo 

o nível de implicação do sujeito. A técnica de descontextualização 

normativa visa reduzir a pressão normativa deslocando o sujeito para 

um contexto afastado de seu grupo de referência, permitindo-lhe 

exprimir mais livremente seu pensamento reduzindo o risco de 

julgamentos negativos da parte de seu interlocutor (ABRIC, 2003, p. 

24) 

 

Outra questão relevante ao estudo das representações sociais está relacionada às 

Themata, implícitas na cultura, e que podemos defini-las como representações simbólicas 

originárias sociologicamente e filosoficamente da memória social, formuladoras de 

proposições antinomias que são conflitos entre duas ideias opostas: 

A ideia de themata nos remete às antinomias do pensamento. O 

pensamento é por natureza antinômico. As antinomias do pensamento 

que modelam as atividades mentais dos humanos, por exemplo, de 

formação de conceitos, significados em linguagem e imagens podem 

estar presente no pensamento humano por longos períodos de tempo. 

Exemplos de antinomias: liberdade/ opressão e humano/não-humano 

(MARKOVA, 2006, p.252). 

As thematas surgem como afirmação ao objeto polêmico e polissêmico gerador da 

representação. Os pensamentos do senso comum são mergulhados de antinomias que 

perduram. Porém, para ser uma themata é necessário sair da sua natureza adormecida e estar 

viva como um evento social, com sua história e anseios. Como relata Marková, “as 

antinomias se transformam em problemas e se tornam o foco da atenção social e a fonte de 

tensão e conflito, considerando assim: themata” (2006).  
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As thematas fomentam discussões sobre as representações sociais e estereótipos. Os 

estereótipos são padrões, alimentados pelas ideologias, cultura e crenças, em que o sujeito 

convive. Em sendo assim, os estereótipos são comunicações construídas coletivamente e 

partilhadas por um determinado grupo definindo que passa a pré- determinar um modelo para 

outro grupo de pessoas. Os sujeitos criadores de estereótipos utilizam-se da própria referência 

como forma de diferenciar-se no contexto, orientando atitudes e linguagens a serem seguidas. 

Em alguns casos se relacionam a atos de discriminação e preconceitos, pois “Os estereótipos 

são presentes em uma representação social, mas nem toda representação social forma um 

estereótipo” (CRUZ, 2006, p.131).  

O que a autora nos aponta é que nas representações que não são estereótipos, não 

significa que sejam menos polêmicas, mas não são polissêmicas suficientes para estarem 

vivas dentre um grupo social. Assim, as representações sociais ajudam a estudar o ser humano 

enquanto ele faz indagações, responde e/ou pensa e não em uma esfera comportamental 

apenas (Moscovici, 2003). Contudo, ajuda a pensar o objeto em representação como um 

orientador comportamental e comunicacional. 

2.4 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 

 

O estudo da arte que discutiremos neste capítulo foi construído a partir de pesquisa em 

endereços eletrônicos como a revista Scielo e a base de dados da Capes, no segundo semestre 

de 2014, a partir dos descritores: ensino da matemática e inclusão; ensino da matemática e 

pessoas com deficiência; com o requisito de que essas produções tivessem sido publicadas 

nos últimos cinco anos e/ ou tivesse resultados relevantes ao nosso objeto de pesquisa.  

Os estudos pesquisados para compor este certame abordam o ensino de matemática 

ligado ao processo de inclusão escolar e das pessoas com deficiência. Três pontos são comuns 

entre os pesquisadores: o déficit na formação dos professores que ensinam matemática para 

pessoas com deficiência, a dificuldade dos professores em trabalhar com as pessoas com 

deficiência e a dúvida quanto à aprendizagem das pessoas com deficiência, aspecto que nos 

interessa em particular por ser o foco de nossa pesquisa. 

Situamos que as dificuldades encontradas pelos professores ao ensinar matemática 

estão ligadas ao fator histórico da disciplina no Brasil, pois estudos apontam que o ensino de 

matemática na época da colônia não compunha o currículo educacional do país ou compunha 
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de maneira básica, sendo restrita apenas à escrita dos números decimais e as quatro operações. 

Na história do ensino e aprendizagem da matemática no Brasil, observamos que a disciplina 

foi pouco trabalhada pelos jesuítas em seus ensinamentos, enfatizando apenas o ensino da 

escrita dos números no sistema de numeração decimal e o estudo das operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão de números naturais (EVANGELISTA, 2014). 

Alguns jesuítas conheciam e compreendiam bem a disciplina, deveras a sua formação 

na Universidade de Coimbra, porém utilizavam pouco os conhecimentos matemáticos, pois os 

conhecimentos religiosos e a disseminação da língua portuguesa estavam em primeiro lugar. 

(D’AMBROSIO, 1999). A matemática oficialmente aparecerá apenas nos cursos superiores. 

Aponta Evangelista nos seus estudos, em um breve histórico sobre ensino de matemática no 

Brasil, que, 

Durante os duzentos e dez anos de permanência dos jesuítas e seus 

ensinamentos no Brasil (1549–1759), as ciências, e em particular a 

Matemática, não eram consideradas como conteúdo importante para a 

formação de seus alunos. O ensino dessas áreas era somente reservado 

aos cursos superiores (studia superiora) (2014, p.19). 

Só no Brasil império, com intuito de estruturar o país para estadia da família real, 

foram criadas pelos jesuítas as academias militares com o foco no ensino das ciências físicas, 

matemáticas e naturais. Seus frequentadores eram pertencentes à elite intelectualizada da 

época, ou seja, os considerados mais inteligentes e de maiores posses (D’AMBROSIO, 1999). 

Com a descentralização da educação no Brasil Império, o ensino de matemática passa 

a compor o currículo das escolas com ensino secundário de maneira mais acentuada, porém 

destinada às classes de elite e do sexo masculino que se tornariam ingressos dos cursos de 

administração do país. Mas foi nas reformas educacionais do Brasil República e em seguida 

com os movimentos da matemática moderna que a matemática se dissemina com menos 

restrições e desponta anúncios de uma matemática que priorizasse o desenvolvimento mental 

do aluno, através das suas próprias descobertas, saindo do papel de receptor passivo dos 

conhecimentos. Com esta prática a memorização perderia seu posto para o raciocínio lógico, 

descartando o uso abusivo de regras e demonstrações prontas (EVANGELISTA, 2014). 

Neste mesmo período já entrando no Brasil república e com as lutas para 

popularização da educação, criaram-se as escolas secundárias criadas, com objetivo de,  

[...]preparação dos estudantes para os exames de acesso as academias 

militares e poucas escolas superiores existentes no país. 

Fundamentalmente, o público desse ensino era a elite econômica 

masculina do país, que se preparava para ocupar cargos político-

administrativos e/ou para ingressar nos cursos superiores. As filhas 

das classes privilegiadas geralmente eram educadas para as atividades 
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do lar e para a convivência social em colégios femininos – leigos ou 

religiosos – ou em casa, com o auxílio de preceptoras estrangeiras. As 

mulheres aprendiam as primeiras letras, o francês, musica, piano e 

prendas femininas. As mulheres das classes populares podiam 

frequentar as aulas de instrução elementar, as escolas normais 

(formação de professores) e cursos profissionalizantes 

(EVANGELISTA, 2014, p. 21-22). 

 

 A construção do saber matemático para as classes populares, principalmente os que 

integravam o curso normal, veio de maneira tardia e fragmentada. E isso historicamente supõe 

que as dificuldades, no ensino e na aprendizagem, estejam atreladas à oferta e às 

consequências de exclusão educacional da época. 

Embora o fator determinante da lei para uma política inclusiva deva ser cumprido, as 

questões relativas ao preparo para o ensino, são pouco adaptados a esta nova realidade. Na 

pesquisa de Zuffi (2014) sobre a inclusão de alunos com deficiência intelectual em salas de 

aula regulares de matemática, a mesma justifica:  

  

De início, a realidade encontrada nas salas de aula era a de professores 

pouco preparados e, às vezes, completamente desassistidos para 

promover uma adequada adaptação das atividades a esses novos 

alunos, uma vez que antes da promulgação da lei, em geral, estes 

frequentavam apenas escolas especiais, ou nenhuma escola, em muitos 

casos (p.04). 

 

 Quando tratamos da formação dos educadores para atuação com viés inclusivo, 

podemos dizer que é um processo que demanda tempo, uma vez que vai além da apreensão de 

conteúdos e sim um rompimento de atitudes que desembocam em modificações de crenças e 

valores. (CARVALHO,2004). 

Estas dificuldades também foram apontadas nos estudos de Fernandes e Healy (2007) 

no ensaio sobre a inclusão na educação matemática, nos quais as pesquisadoras apontam que 

o déficit nos processos formativos não atinge apenas os professores que atuam com alunos 

com deficiência, mas também para os demais alunos que apresentem dificuldades as quais os 

mesmos não estão aptos para atender. Segundo as pesquisadoras, 

 

As dificuldades enfrentadas no processo de ensino-aprendizagem 

pelos professores não se restringem aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, mas sim a todos os alunos. Obviamente os 

professores, cidadãos críticos questionam sua formação acadêmica 

que não os preparou para ajustar o seu fazer pedagógico às 

necessidades dos seus alunos, tenham eles necessidades educacionais 

especiais ou não (FERNANDES; HEALY, 2007, p. 64-65). 
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Corroborando com esta discussão, sobre a formação de professores em uma 

perspectiva inclusiva, estudos apontam que, 

A formação de professores, que é da responsabilidade dos 

Estabelecimentos de Ensino Superior, implica não só o trabalho de 

aspectos relacionados com a leccionação dos conteúdos disciplinares 

específicos, mas também com os aspectos pedagógicos relacionados 

com o “como ensinar” que, hoje em dia, não se pode dissociar da ideia 

de uma Educação Inclusiva, dadas as características das turmas 

existentes, dadas as diferenças que os alunos (com ou sem 

necessidades educativas especiais) apresentam (CARVALHO, 2013, 

p.01). 

 

As pesquisadoras acima, ao entrar em contato com os sujeitos da sua pesquisa, 

transcrevem as expressões da sua fala de maneira a evidenciar a realidade exposta no relato 

anterior. “Teve casos aqui na escola que a professora chega a primeira vez na sala, olha para 

o deficiente e chora, porque não sabe como trabalhar. (Aluno 2, FERNANDES; HEALY, 

2007, p.73). Estamos diante do reconhecimento da necessidade do professor em ter mais 

ferramentas relacionadas ao conhecimento específico para lidar com aspectos didáticos e 

atitudinais direcionados às pessoas com deficiência, em específico no ensino de matemática.  

Nos estudos de Zuffi, completamos está afirmativa quando a mesma relata que as suas 

observações, 

[...] apontam evidências de que os professores envolvidos nessa fase 

da pesquisa não sabiam lidar com os alunos portadores de deficiência 

e, embora reconhecessem o fato, justificavam-no pela formação 

docente, alegando não terem tido oportunidades de preparação 

profissional adequada para atendê-los. Porém, em nenhum momento 

em que acompanhamos os casos, os professores mostraram interesse 

em conhecer mais profundamente a limitação desses estudantes e nem 

mesmo procuraram saber como propor atividades que aumentassem 

suas chances de atingir um aprendizado real, ou até mesmo em 

parceria com o professor da sala de recursos ou outros profissionais 

que os atendiam. Eles afirmaram não saber exatamente que tipos de 

atividades complementares esses alunos executavam com esses 

profissionais (ZUFFI, 2014, p. 21-22). 

O que esta evidência nos traz é a certeza da importância da qualidade na formação 

continuada, no desvelar da atuação docente. Nos estudos de Moreira e Manrique, sobre os 

pensamentos dos professores que ensinam matemática em relação à inclusão de alunos com 

deficiência, constam que os sujeitos pesquisados participam das formações continuadas sobre 

o tema, porém as suas atitudes ainda precisam ser lapidadas. Ou seja, embora os professores 

pesquisados pelas autoras participem sistematicamente de formação continuada, o grupo 

necessita de esclarecimentos contínuos sobre a importância da inclusão e o alcance das suas 
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metas, principalmente, quando sua postura frente à situação - ora de indiferença, ora de 

acolhimento - é promotora ou inibidora do processo de inclusão do aluno com necessidades 

educacionais especiais (MOREIRA; MANRIQUE, 2011). 

Segundo as pesquisadoras, 

A formação continuada pode ser um elemento promotor de discussões 

e ações que venham situar os referidos docentes no processo de 

inclusão, munindo-os de informações necessárias para ministrarem 

aulas de Matemática para alunos com necessidades educacionais 

especiais (MOREIRA; MANRIQUE, 2011, p.18). 

 O que de fato está em questão é a necessidade de aceitar as transformações que estão 

ocorrendo não só no âmbito educacional, mas na sociedade como um todo perante o 

reconhecimento da garantia da equidade de direitos sobre a ótica das diferenças. O que não dá 

mais para aceitar dos professores são os subterfúgios encontrados para a não-mudança de 

atitudes, que os faz negar até o seu papel de pesquisador. 

Sabe-se que com as inúmeras transformações ocorridas na sociedade, 

hoje a formação continuada faz parte da especificidade da prática 

docente. Assim, o professor deve estar sempre estudando, aprendendo 

para poder ensinar cada vez melhor e o aluno aprender mais. Os 

conhecimentos sobre o ensino de alunos com deficiência não podem 

ser de domínio apenas de alguns “especialistas”, e sim apropriados 

pelo maior número possível de profissionais da educação 

(BREVILHERI; STEINLE, 2010, p.) 

 

Como afirma Fernandes e Healy (2007), “os cursos destinados à formação de 

professores devem assumir o compromisso de formar para o respeito à diversidade dos 

educandos” (p.66). O ato de ensinar matemática para pessoas com deficiência vai além dos 

processos formativos, das apropriações e das competências que os professores devem ter 

sobre o conteúdo da área, bem como os currículos e os planejamentos precisam ser adaptados, 

de forma a promover de maneira flexível caminhos diversos de aprendizagem. Na pesquisa de 

Fernandes e Healy, os sujeitos demonstraram estarem enrijecidos quanto ao processo de 

flexibilização pedagógica, embora na fala expressem estarem abertos ao advento da inclusão 

na escola: 

 
De acordo com os PCN-Adaptações Especiais é preciso adequar os 

currículos para atender às necessidades dos alunos e flexibilizar o 

processo de ensino aprendizagem, no entanto temos evidências de que 

esse procedimento tem sido orientado por restrições pedagógicas e 

metodológicas dos professores e não somente para atender as 

necessidades dos seus alunos. De modo geral os professores mostram-

se dispostos a enfrentar o desafio da inclusão, no entanto são os alunos 

os receptores de seus sucessos e frustrações. (FERNANDES; HEALY, 

2007, p. 65). 
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Percebemos pelas declarações acima que o ensinar matemática para pessoas com 

deficiência vai além da utilização de expressões e regras, do uso do quadro e livros,  

os conteúdos da disciplina de Matemática não devem ser considerados 

em si mesmos, mas como um meio para o desenvolvimento de 

competências, tais como: capacidade de expressão pessoal, de 

compreensão de fenômenos, de argumentação consistente, de tomada 

de decisões conscientes e refletidas, de problematização e 

enraizamento dos conteúdos estudados em diferentes contextos, e de 

imaginação de novas situações (ZUFFI, 2014, p. 16). 

O que a autora nos aponta é que os conteúdos matemáticos precisam estar ligados com 

as experiências de vida dos alunos e seus direcionamentos didáticos devem estar compostos 

de materiais concretos que, uma vez explorados, revelam a vertente abstrata do conteúdo. 

Para contribuir com esta declaração, Delgado, nas suas investigações sobre o processo de 

inclusão com deficiente intelectual e a matemática, afirma através dos estudos de Piaget que, 

 
Por meio de atos exploratórios, a criança verifica as relações 

numéricas, por exemplo, um conjunto constituído por quatro objetos é 

maior que um constituído por dois objetos. Entretanto isso não ocorre 

com o aluno Deficiente Mental, uma forma de aprendizagem 

inadequada ocorre com este aluno no que se refere à contagem. Há 

uma falta de habilidade facilmente observada neste aluno, é comum 

ouvi-lo nomear a seriação, um, dois, três, e assim por diante, atingindo 

numerações bem altas, sem conhecer o seu significado. O aluno 

Deficiente Mental não consegue adquirir as noções para a 

aprendizagem da matemática, devido a limitações de suas experiências 

e, consequentemente, tem dificuldades de efetuar as necessárias 

construções lógicas (DELGADO, 2006, p.1674). 

   

Delgado afirma ainda que nos estudos constatou-se que, 

Ao ensinar matemática, é importante perceber que um dos elementos, 

os quais auxiliam na adaptação do aluno em sala de aula, consiste em 

trabalhar com materiais concretos, relacionando-os com o cotidiano do 

aluno, preparando-o para o mercado de trabalho, consequentemente, 

auxiliando-o no processo de cidadania (DELGADO, 2006, p.1677). 

 

Para isso partir do concreto é uma legítima opção. A busca por elementos concretos 

construtores da aprendizagem significativa do aluno com deficiência requer um passo 

importante por parte do professor, o mesmo deve esboçar-se de criatividade e motivação. 

Como afirma Evangelista, 

Não basta ao professor ser um eminente conhecedor da matéria, pois 

aprender matemática requer atitudes especiais e muita disciplina. O 

professor precisa reunir habilidades para motivar o aluno, ensinando-o 
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a pensar e a se tornar autônomo, para isso e necessário que ele seja 

altamente criativo e cooperador (2014, p.42). 

 

Segundo Moreira e Manrique (2011), “Em relação ao ensino de Matemática para 

alunos com NEE, defendemos que as professoras e professores que ensinam nesta área, 

devem buscar caminhos alternativos que contribuam para o desenvolvimento desses alunos, 

cuja atuação pedagógica é fundamental para a realização desse processo” (p. 3). Neste tocante 

podemos ligar a declaração das autoras ao objetivo das Salas de Atendimento Especializado, 

as quais foram criadas para garantir a acessibilidade dos alunos com deficiência e igualdade 

de condições de aprendizagens através de recursos pedagógicos diversos (BRASIL, 2010). 

Refletindo sobre esse discurso multifacetado de adaptações para o universo do ensino 

de matemática para as pessoas com deficiência, aos quais os professores buscam nos recursos 

pedagógicos os significados da sua prática, é preciso ressaltar que, em primeiro lugar, deve-se 

buscar estratégias a serem vivenciadas e refletir como elas irão ser concretizadas nas relações, 

uma vez que a construção do saber se dá nas interações. E isto é parâmetro para qualquer 

aluno. Portanto, 

Quando o eixo do processo educacional escolar é a aprendizagem de 

qualquer aluno, o esforço do professor vai nessa direção, levando-o a 

rever suas atitudes diante das diferenças e criando várias estratégias 

para a acessibilidade curricular de todos os que integram sua turma. 

Aprender e não aprender dependem de um conjunto nada trivial de 

fatores que se interligam, incluindo os aspectos pedagógicos e as 

relações que se estabelecem entre as pessoas com os objetos do saber 

(CARVALHO, 2009a, p. 44-45). 

 Embora saibamos que o uso de materiais manipulativos é importante para o ensino de 

matemática para pessoas com deficiência, nos estudos realizados, extraímos relatos de que há 

uma ausência de materiais adequados ou a ausência propriamente dita destes nas escolas.  Na 

investigação de Fernandes e Healy, as mesmas relatam que,  

Os dados coletados evidenciam que há uma carência de recursos 

materiais que possam favorecer o acesso dos aprendizes com 

necessidades educacionais especiais aos conteúdos escolares, 

mais especificamente aos conteúdos matemáticos, objetos de 

nossos estudos (2007, p.73). 

 

  Como aponta Evangelista,  

 

O modelo mais utilizado e a aplicação de jogos e materiais onde 

o professor nem sempre tem a clareza das razoes fundamentais 

pelas quais os materiais ou jogos são importantes para o ensino e 

a aprendizagem da matemática e em que momentos devem ser 

usados (EVANGELISTA, 2014, p. 47). 
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O que encontramos nos resultados desta pesquisa é a necessidade do uso de materiais 

manipuláveis, sejam eles Tecnologias Assistivas -TA (materiais que as pessoas com 

deficiência utilizam para facilitar a vida diária, comunicação, locomoção, postura entre 

outros), materiais concretos (como jogos) ou tecnologias educacionais (como softwares). 

Ambos são recursos distintos que podem ser usados de maneira específica ou coletiva, com a 

finalidade de promover a aprendizagem seja de ordem social ou conteúdo didático. Porém 

não pode ser confundida como um fim na atividade do professor (grifo nosso) (Bersch,2013). 

Moreira e Manrique (2011) chamam a atenção para os resultados da sua pesquisa, 

relatando que os professores que ensinam matemática para pessoas com deficiência, 

representam a conjuntura social como difícil e declaram não desejar a presença dos alunos 

com deficiência em suas classes. Nos relatos de Evangelista (2014), os alunos e professores 

conceituam a matemática como uma disciplina com muito conteúdo para ensinar, difícil e 

chata, com número excessivo de fórmulas para decorar. 

Maciel afirma na sua pesquisa, sobre a criação de grupos de estudos através dos 

fundamentos da matemática e a educação inclusiva, que a escola deve se preocupar em 

atender à diversidade dos alunos, não ignorando ou julgando que todos os alunos têm, ou 

deveriam ter os mesmos interesses e habilidades. Uma escola que garanta a cada aluno o 

direito de receber uma educação que valorize seu interesse e habilidades pela matemática 

(MACIEL, 2008). 

 Diante de todo o diálogo deste tópico, fazemos referência a Mantoan (2012), que nos 

chama a atenção a respeito das práticas pedagógicas nas escolas das diferenças ou dos 

diferentes? Reflitamos quando ela observa que: 

Muitos professores de escolas comuns acreditam que um ensino 

diferenciado e adaptado às necessidades de alguns alunos é a solução 

para atender a todos nas salas de aula. 

Diferenciar o ensino para alguns alunos não condiz com o que uma 

pedagogia das diferenças preconiza para flexibilizar as escolas. 

Podemos cair em uma cilada, quando o ensino diferenciado remete a 

um ensino à parte para alguns e a propósitos e procedimentos que 

decidem “o que falta” ao aluno, concebendo a aprendizagem como um 

processo regulado externamente (p.01). 

 

 A incerteza que permeia a prática docente quanto à aprendizagem dos alunos com 

deficiência, revela a busca de metodologias que possam contribuir para o não-fracasso da 

didática do professor e não para que haja a superação do aluno. O estranho ao padrão 
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educacional determinado pelas escolas regulares, junto à falta de informações relevantes à 

educação inclusiva, constrói no professor o sentimento de não-pertença a este novo contexto, 

o que remete a ações de exclusão e segregação para com os alunos com deficiência ou não. 

3 PROCESSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

A pesquisa foi de cunho qualitativo e neste tópico apresentaremos a organização dos 

procedimentos que foram utilizados para sua realização. Conforme pesquisas, apoiadas na 

Teoria das Representações Sociais, utilizamos de vários recursos de maneira a aproximar-se o 

mais verdadeiramente possível dos sentidos imbricados no objeto em estudo, como se segue: 

“Nas pesquisas de representações sociais é recomendável utilizar uma diversidade de 

instrumentos que possibilitem salientar aspectos diferenciados (quantitativos e qualitativos) a 

respeito do objeto de investigação.” (NÓBREGA; COUTINHO, 2011, p. 104). 

Na busca por material que relatasse o processo histórico da educação especial e 

inclusiva, bem como o surgimento da SAEE no Estado de Pernambuco, foi utilizado como 

primeira etapa, a pesquisa documental a partir do Diário Oficial (D.O.) do Estado. A pesquisa 

documental é considerada um método de pesquisa, busca-se nos documentos e registros 

oficiais, pessoais ou técnicos, a recuperação da informação como forma de apresentação e 

representação dos fatos que venham a responder ou esclarecer o objeto investigado. Como 

aponta Cunha: “É um conjunto de procedimentos efetuados com o fim de expressar o 

conteúdo de documentos, sob formas destinadas a facilitar a recuperação da informação” 

(1989, p. 40). 

3.1 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

 A busca por elementos que relatassem e esclarecessem fatos regionais que norteavam 

nosso objeto de estudo, que é o ensino da matemática na SAEE, nos fez recorrer a 

documentos publicados no estado de Pernambuco acerca do ensino de matemática nas salas 

de atendimento e sobre a inclusão. No Diário Oficial (D.O.), encontramos publicadas as 

Ementas, Resoluções e os Decretos. Baseados na história nacional das pessoas com 

deficiência e na ênfase da criação da sala de recursos (aqui em Pernambuco SAEE), foram 

reunidas informações documentais dos anos 1970 até o ano de 2014.  

A pesquisa documental nada mais é do que a reunião de informações registradas em 

documentos oficiais ou não, que possam contribuir para análise do objeto em estudo e 
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reflexões acerca dos objetivos delimitados para ele.  Neste caso, conforme afirmam Souza e 

Menandro, “[...]. Documentos institucionais ou jornalísticos, produções culturais 

(documentais, comerciais e / ou artísticas) ou registros pessoais, todos podem ser tomados 

como fontes válidas de informações para a pesquisa social.” (2007, p.156). 

 Através do site da CEPE/Companhia Editora de Pernambuco: www.cepe.com.br/, 

iniciamos as buscas por documentos que viessem a informar sobre as iniciativas da educação 

especial no Estado. Como o diário oficial eletrônico está com o acervo incompleto, pois ainda 

estão digitalizando o documento para consultas online, foi necessário, para complemento de 

informações, visitar o acervo local da editora e a biblioteca estadual.  

 A princípio foi difícil não se impressionar com a quantidade de informações descritas 

e escritas em um século, contudo foram coletadas as últimas informações fundamentais para a 

análise dos dados coletados com os sujeitos. Conforme relatam, Souza e Menandro (2007),  

Com o advento da internet tanto os grandes quantos os pequenos 

jornais criaram bancos de dados online, onde é possível obter todas as 

notícias na integra, o que reduziu substancialmente a necessidade de 

deslocamentos e dispêndio de tempo para a coleta do material. 

Entretanto, como o processo de digitalização é razoavelmente lento, 

todo o material jornalístico produzido no período anterior ainda exige 

a consulta direta (p. 162) 

 

Percebeu-se em primeiro momento que os dados coletados nos documentos eram nada 

mais do que a transcrição de uma Lei Federal, elaborada como um “cumpra-se” em forma de 

Lei Estadual. Este fato é muito importante porque um documento valida o outro, ou seja, um 

testemunha o outro nas informações estabelecidas, podendo ser considerados verdadeiros e 

examinados criticamente. Vale ressaltar que os documentos são descrições feitas através de 

olhares e representações dos seus autores acerca de um contexto ou dado objeto. Desta forma, 

há um discurso oculto regados de intenções e interpretações. (SOUZA ; MENANDRO, 2007). 

Os dados levantados nos documentos foram tratados em linha do tempo, de maneira 

descritiva. Nesta busca, encontramos respostas como, por exemplo: o porquê do nome Sala de 

Atendimento Educacional Especializado (SAEE) e não Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRM). E como se processaram a implantação das SAEEs dentro do estado.  

No início da coleta de dados junto aos sujeitos, e como segunda etapa da pesquisa, 

foram aplicados os Testes de Associação Livre de Palavras (TALP), o que permitiu na análise 

a definição do Núcleo Central (NC) com ajuda do software EVOC. Tivemos a participação de 

70 sujeitos de diversas cidades do estado de Pernambuco. Os participantes foram selecionados 

entre os professores da rede estadual de ensino que faziam o curso sobre inclusão do 

Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC.  

http://www.cepe.com.br/
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3.2 TALP (TESTES DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS) 

 

O TALP é um instrumento aos quais os sujeitos das pesquisas não argumentam as 

interrogativas propostas pela pesquisadora, apenas atribuem respostas instantâneas a 

estímulos indutores estabelecidos. Os estímulos podem ser verbal (palavra, expressão, ideia, 

frase, provérbio) ou não verbal/ icônico (fotografia, figura), desde que sejam construídos de 

acordo com os objetivos da pesquisa, ou seja, que as respostas possam refletir a visão do 

sujeito acerca do perguntado e não está sendo perguntado:  “A técnica de associação livre de 

palavras foi originalmente desenvolvida no início do século XX por Jung, no contexto da 

psicologia clínica, com o objetivo de realizar diagnóstico psicológico sobre a estrutura da 

personalidade”(COUTINHO; NÓBREGA; ARAUJO, 2011, p.111). 

 Na psicologia social essa técnica foi adaptada por Di Giacomo, que ao contrário aos 

objetivos de Jung, buscava identificar as dimensões latentes nas Representações Sociais (RS), 

através dos elementos constitutivos na trama desenhada pelas induções ao estímulo indutor 

(NÓBREGA; COUTINHO, 2011). 

O TALP foi aplicado em dois momentos de formação continuada que ocorreram com 

diversos professores que atuam nas SAEE, o que facilitou a testagem piloto do protocolo, no 

primeiro momento. O instrumento apresenta cabeçalho para dados do perfil do sujeito 

pesquisado, constando: tempo de atuação na SAEE, tempo de atuação na educação, sexo, 

idade, e-mail, local em que trabalha. O teste era autoexplicativo, porém, para reforçar o 

entendimento, os sujeitos foram instruídos de maneira coletiva. As respostas foram 

individuais e os sujeitos evocaram quatro palavras para cada termo indutor: Ensino de 

Matemática e Ensino de Matemática na Sala de Atendimento Educacional Especializado 

(Apêndices A e B). 

O TALP foi organizado com dois termos indutores: Ensino de Matemática e Ensino de 

Matemática na Sala de Atendimento Educacional Especializado, que nos colocou o campo 

semântico acerca dessas expressões. No segundo momento, os participantes hierarquizaram os 

resultados do TALP e na análise esses resultados também foram organizados utilizando o 

princípio ordem de frequência, de importância das palavras para os sujeitos e polissemia 

(palavras que se aproximam em sentido mesmo utilizadas em contextos diversos).  

Com os dados obtidos no TALP, foram construídas várias tabelas: por ordem de 

frequência, por ordem semântica (polissêmica) e por fim, no excel, por ordem de importância, 

respeitando o glossário de palavras associadas por critérios polissêmicos do contexto ao qual 

se encontra nosso objeto de estudo. Esta etapa deixou os dados prontos para serem rodados no 
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software. Para definirmos as palavras por critério de polissemia, construímos um glossário 

para cada termo indutor que se encontra nos apêndices  C e D.  

Quadro 3: Análise das evocações hierarquizadas 

IMPORTÂNCIA 

GRANDE PEQUENA 

 

 

FREQUÊNCIA 

 

ALTA 

Casa 1 

Zona do Núcleo Central 

Casa 2 

1ª periferia 

 BAIXA Casa 3 

Elementos Contrastes 

Casa 4 

2ª periferia 

 

  O quadrante do lado esquerdo superior consta as palavras (elementos) mais evocadas 

pelos sujeitos, superior até a frequência intermediária, elementos estes com maior grau de 

importância. Neste quadrante, encontra-se o campo semântico reativante e que organiza a 

representação social deste grupo, é nele que poderemos encontrar o NC: “Pesquisar o núcleo 

central é, portanto, pesquisar a raiz, o fundamento social da representação, que, em seguida, 

modular-se-á, diferenciar-se-á e individualizar-se-á no sistema periférico” (ABRIC,1998, p. 

5). No quadrante superior do lado direito, consta a primeira periferia onde aparecem as 

palavras evocadas com quantitativo igual ou superior à média intermediária, porém em um 

grau inferior de importância. No quadro do canto inferior esquerdo temos a zona de contraste, 

nesta aparecem os elementos com frequência mínima, porém com grau de Rang Moyen (grau 

médio) importante. Conforme Abric, na Zona de Contraste, 

[...] pode revelar a existência de um subgrupo minoritário 

portador de uma representação diferentes, isto é, cujo núcleo 

central seria constituído pelo elemento (ou os elementos) 

presente nesta casa, além do núcleo central apreendido na 

primeira casa. Porém, pode-se encontrar aqui, evidentemente, 

um complemento da primeira periferia (ABRIC, 2003, p. 7). 

 No quadro do canto inferior direito, denominamos a segunda periferia as quais 

demonstram os elementos menos evocados com menos importância. O sistema periférico da 
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representação social protege o NC, regulando seu sentido e tornando concretos seus 

significados, suas evocações estão mais direcionadas à realidade vivida pelos sujeitos da 

pesquisa. A periferia é flexível e pode a qualquer momento absorver novos elementos sem 

mudança do NC, pois o NC de uma representação só se modifica quando o contexto da 

representação se altera. 

A Teoria do Núcleo Central o define como um elemento de reatividade que dá sentido 

e organiza a representação social do grupo em estudo, ou seja, os componentes do NC 

estruturam o objeto representado e definem o comportamento dos sujeitos. (Abric, 1984 apud 

SÁ, 1996).  

Utilizamos o software EVOC, que hierarquizou os resultados através das palavras de 

forma estatística, na busca pelo Núcleo Central(NC). O EVOC é um programa de informática, 

elaborado por Pierre Vergès e outros colaboradores, que possui vários subprogramas que 

permitem a emissão de dados estatísticos para uma posterior análise de evocações pela 

verificação das frequências das palavras evocadas (BARCELLOS et. al., 2005, p. 217).  

O EVOC realiza um processamento computacional, denominado, 

graficamente, as palavras pertencentes ao núcleo central e ao sistema 

periférico das RS. É identificada a frequência de aparecimento dos 

termos evocados e a ordem de aparecimento das representações 

registradas (NÓBREGA; COUTINHO, 2011, p. 150-151). 

 

Realizamos, na terceira etapa, dois grupos focais, como última etapa de coleta de 

dados. O Grupo Focal foi realizado presencialmente em dois momentos, com dois grupos 

distintos: grupo 1 - professores que atuam na Sala de Atendimento Educacional 

Especializado(SAEE) e grupo 2 - professores que atuam em Salas Regulares e que tenham 

alunos com deficiência inclusos. 

Este método de coleta de dados compreende a reunião de parte dos sujeitos da 

pesquisa para um diálogo, diante dos dados coletados anteriormente, na perspectiva de Cruz 

(2006) de devolução das análises aos participantes e construção progressiva em co-autoria. 

Nesta fase, determinamos critérios para a composição dos grupos, tais como: percentual de 

mais de 50% dos sujeitos que participaram da primeira etapa (TALP); tempo de serviço de no 

mínimo 10 anos de atuação na SAEE, bem como na Sala regular de ensino com alunos 

inclusos: e também a região geográfica de atuação do participante, com o cuidado de garantir 

o maior número de municípios participantes, aos quais identificamos na atuação dos sujeitos 

da primeira etapa, para não perder a veracidade da representatividade dos participantes. 

No primeiro grupo focal participaram 09 sujeitos, todos atuantes da SAEE e os 

mesmos participaram da primeira etapa da coleta, bem como são professores oriundos dos 
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mais diversos munícipios. E o segundo grupo foi composto por 07 profissionais que atuavam 

na sala regular de ensino com alunos inclusos.  

3.3 GRUPO FOCAL 

 

O Grupo Focal é uma técnica de coleta de dados, realizada em grupo, que por meio da 

interação os sujeitos discutem temas sugeridos pelo pesquisador, com o foco nas construções 

dos significados (BARBOUR, 2009). Podendo ser síncrono (interações presenciais ou virtuais 

simultâneas) ou assíncrono (participações não-presenciais em fórum abertos com tempos 

determinados).  

Cabe dizer que, inicialmente, pensou-se em fazer dois grupos com 10 sujeitos(cada), 

selecionados da primeira etapa da coleta professores que atuam em Salas de Atendimento: 

sendo um presencial, com professores da rede de ensino estadual e região metropolitana do 

Recife, e outro à distância(virtual), com professores das mais diversas cidades do interior do 

estado. O critério de seleção das cidades seria as que tivessem polos de EAD, o que facilitaria 

a conexão com os sujeitos e ficaria garantida a veracidade nos dados pelo percentual do grupo 

total. Em ambos os grupos, seriam respeitados a atuação de mais de dez anos na SAEE. 

Devido às negativas dos participantes da SAEE em participar dos grupos focais - por 

motivos pessoais e profissionais diversos e também a partir da reflexão dos aportes teóricos, 

que evidenciou a importante relação entre os professores da SAEE e os professores da sala 

regular - decidimos fazer o cotejo entre estes sentidos. Há uma relação congruente no que diz 

respeito ao ato de planejar e mediar o conhecimento sistematizado para o sucesso da 

aprendizagem do aluno e este aspecto não poderia ser negado nesta pesquisa, uma vez que as 

práticas docentes de ambos profissionais estão direcionadas ao mesmo perfil de aluno - aquele 

em processo de inclusão. Esta decisão considerou ainda as colocações e sugestões dos 

professores da banca de qualificação, quanto à importância do diálogo entre os resultados dos 

professores das SAEE e professores da Sala Regular. Redirecionamos a organização para os 

grupos focais, porém mantivemos a ideia de realizar duas sessões, com a quantidade pensada 

inicialmente por grupo de 10 sujeitos em cada, apenas com modificação no perfil dos 

participantes. Neste caso, um Grupo Focal com professores de Sala Regular que atuam com 

alunos inclusos e outro Grupo Focal com professores da SAEE, porém em uma diversidade 

maior de participantes no que diz respeito às cidades que atuam. 
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Foram convidados inicialmente por e-mail os 70 professores que fizeram parte da 

primeira etapa, para compor o Grupo Focal de professores da SAEE. Sem muito retorno, 

buscamos o contato pessoal via telefone e visitas aos espaços educacionais, com essas 

estratégias obtivemos a confirmação de 15 sujeitos e uma representação de mais de 50% dos 

municípios participantes da primeira etapa. Para a montagem do grupo de professores da sala 

regular, utilizamos as mesmas estratégias do grupo anterior e tivemos a confirmação de 13 

professores. Em ambos os grupos, a diversidade de cidades onde atuam no estado de 

Pernambuco foi alcançada. Continuamos respeitando o critério tempo de atuação para os dois 

grupos, os sujeitos deveriam ter mais de dez anos de atuação profissional. 

Não podemos esquecer de salientar a dificuldade de encontrar um dia e hora em que 

todos os participantes estivessem disponíveis para o encontro. Fato este, peculiar à montagem 

do Grupo Focal e que angustia e prorroga a realização deste procedimento de coleta. 

O primeiro grupo foi realizado no dia 27/05/2015 com professores que atuam na sala 

de atendimento da rede estadual e com profissionais da rede municipal de ensino dos 

municípios de: Recife, Igarassu, São Lourenço, Ipojuca, Jaboatão, Cabo, Abreu e Lima e 

Vitória. A sessão ocorreu na Escola Estadual Rochael de Medeiros. Conseguimos 

confirmação de 13 sujeitos, embora confirmados por telefone às vésperas da sessão, e tivemos 

a presença de 9 sujeitos, pois nos últimos minutos para iniciar, várias pessoas desistiram 

avisando por telefone, declarando motivos pessoais. 

A sessão foi realizada em uma sala de aula isolada no primeiro andar da escola, 

salientamos aqui que tivemos todo apoio da direção e outros profissionais da escola. Embora 

tivéssemos começado com antecedência ao horário do intervalo dos alunos, os mesmos 

observando a presença de pessoas estranhas à escola, buscavam ir até a porta da sala 

ocasionando barulhos que, em alguns momentos, foi necessário a intervenção de funcionários 

da escola.  

Quanto à exibição do material teórico no data show, como foi planejado, não foi 

possível, devido à falta de extensão, situação que não se tornou um obstáculo, pois o material 

estava também impresso e foi distribuído entre os participantes. Foram feitas as explanações 

quanto ao objeto de estudo, os objetivos da pesquisa e a Teoria das Representações Sociais, 

bem como a etapa de coleta que antecedeu e gerou dados para esta etapa. Ainda em relação à 

situação física do local de coleta, informamos que a escola fica as margens de uma via 

coletora de carros, o que também proporcionou ruídos. Contudo, apesar de todos esses 
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entraves, a sessão foi realizada com sucesso, os participantes foram colaborativos e 

entusiasmados, proporcionando um diálogo favorável ao atendimento dos objetivos da 

pesquisa. 

A segunda sessão foi realizada no dia 30/07 no auditório da escola Barbosa Lima, com 

a participação de 07 professores que atuam em Sala de aula Regular. Foram realizadas as 

mesmas explicações com relação à Teoria das Representações Sociais e o que a mesma 

embasa a pesquisa. Foram explanadas também as questões estruturais da metodologia 

utilizada e o caminho dos resultados que estavam sendo analisados.  

Dadas as regras da sessão, iniciamos sem maiores problemas. Como se tratava de um 

dia não-letivo os ruídos externos não foram causadores de interrupções durante a sessão, 

porém, registramos que o dia foi bastante chuvoso, com inundações na cidade, o que impediu 

a chegada em tempo hábil de alguns participantes, bem como a participação de outros. Com 

todos os participantes de posse do material iniciamos a sessão.  

Ambos os grupos responderam a cinco perguntas, após a leitura do material 

apresentado com os resultados analisados na fase do TALP. Foram elas: De onde os 

professores tiraram essas palavras? O que essas palavras sugerem? O que você mudaria no 

Núcleo Central? O que mais se aproxima ou distância da sua prática docente? Quais 

encaminhamentos você deixaria para esses profissionais? 

Os dados do Grupo Focal foram transcritos, conforme a pronúncia, pausas, respeitando 

e a originalidade das falas. E os conteúdos foram analisados a partir da teoria de Bardin. A 

partir da leitura flutuante, buscamos analisar exaustivamente a pertinência do conteúdo ao 

objeto em estudo e os objetivos traçados. Após esta etapa, organizamos as falas dos 

participantes por unidades de registros, construindo as categorias que emergiam por serem 

apresentadas com maior frequência nas falas. Por fim, interpretamos as falas conforme as 

categorias elencadas, fundamentando-as teoricamente na busca de sentidos que dialogavam 

com os autores. 

Neste estudo, nos debruçamos sobre a análise dos conteúdos das falas dos 

participantes. Bardin (1977, p.16) nos responde que, 

Mensagens obscuras que exigem uma interpretação, mensagens com 

um duplo sentido cuja significação profunda só pode surgir depois de 

uma observação cuidadosa ou de uma intuição carismática. Por detrás 

do discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se 

um sentido que convém desvendar. 
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   Desta forma, a Análise de Conteúdo pode ser definida como, 

[...] é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam inferir conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 

1977, p. 31). 

O método de análise de conteúdo é utilizado segundo Bardin (1977) para interpretar as 

mensagens das comunicações. É um percurso metodológico que colabora qualitativamente 

(frequência das características do conteúdo) e quantitativamente (presença ou ausência de 

uma ou mais características no conteúdo), correlacionados com o objetivo da pesquisa.  A 

análise de conteúdo pode ser utilizada em vastos campos de pesquisa.  

Após a leitura flutuante, analisamos o conteúdo em busca das categorias. De acordo 

com Bardin, “a análise categorial é uma técnica que classifica diferentes elementos em 

diversas gavetas segundo critérios susceptíveis de fazer surgir um sentido”. (1977, p.37). As 

categorias devem respeitar a homogeneidade, exaustividade, exclusividade, objetividade e 

pertinência das unidades de registro. As unidades de registros são cortes no material de 

comunicação e podem ser consideradas palavras, frases, entre outros. 

Dentre vários aspectos e etapas que devem ser consideradas, a inferência é a mais 

importante delas pois está ligada diretamente às interpretações dos significados e significantes 

das mensagens, ligados a sua condição de produção e recorrência de indicadores. As 

inferências são feitas a partir das causas que permeiam a construção da mensagem. E esta 

pode ser histórica, cultural, social e mais. Bem como, as consequências destas proposições 

sobre outras já estabelecidas. (BARDIN, 1977).  

Portanto a análise de conteúdo é para além de uma exclusividade descritiva, uma vez 

tomada a consciência de que sua função e o seu objetivo é a inferência. (BARDIN, 1977). 

Característica esta, capaz de retomar as causas e os efeitos que envolvem as mensagens e 

consequentemente as práticas do sujeito. 

Perante as etapas mencionadas, estamos diante de uma triangulação de dados, e esta 

proposta recai na utilização de várias fontes de pesquisa, seja qualitativa ou quantitativa, 

como forma de obter dados fidedignos que permeiam o fenômeno em questão. Para Cruz, 

A escolha de múltiplos recursos de coleta e de análise tem por um 

lado, o sentido de buscar uma aproximação da polissemia dos 

significados que emergem dos processos comunicativos, através do 
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cerco que se faz ao objeto. E por outro, significa uma tentativa de 

minimizar as dificuldades que são provocadas pelos próprios sujeitos, 

em suas respostas, como artifícios de autoproteção (2006, p.137). 

  

4 RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÃO. 

4.1 A EDUCAÇÃO PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO DE 

PERNAMBUCO: UMA PESQUISA DOCUMENTAL. 

 

Neste tópico faremos um relato sobre a educação de pessoas com deficiência no estado 

de Pernambuco. Um recorte documental dos anos 70 até os anos de 2014, com dados obtidos 

através da pesquisa documental realizados no banco do Correio Eletrônico do Estado de 

Pernambuco- CEPE (Diário Oficial-D. O.). 

Em se tratando das políticas estaduais de Pernambuco direcionada às pessoas com 

deficiência, podemos visualizar nos registros - a partir do ano de 1970, quando foi criado pela 

Secretaria de Educação e Cultura - o Centro de Educação de Excepcionais fundado com a 

finalidade de supervisionar e orientar tecnicamente a Educação de excepcionais na rede de 

ensino Oficial do Estado (D.O. DE 26 DE JANEIRO DE 1970). No mesmo ano, em março, 

foi revisada a Constituição Estadual de 1967, contendo em seu Capitulo II, parágrafo único a 

seguinte disposição: “A educação dos excepcionais receberá atenção especial do Estado”. 

(D.O DE 27 DE MARÇO DE 1970). Aprovou-se também o regimento do Centro de 

Educação dos Excepcionais pelo DECRETO-LEI 1970 de 6 de Maio de 1970, cuja 

organização foi voltada à triagem, diagnóstico, tratamento, orientação pedagógica, 

recuperação de biblioteca e consultoria em Braille. 

Em 1975, foi criado o Plano de Desenvolvimento Estadual (PDE), dando ênfase à 

expansão do ensino Especial para população com características especiais de saúde mental ou 

física e atendimento educacional, favorecendo seu desenvolvimento e sua integração no meio 

social. (D.O DE 19 SETEMBRO DE 1975). Até então, podemos deixar claro que o Estado 

buscava no dever das suas atribuições conduzir um discurso fértil sobre as pessoas com 

deficiência na perspectiva da integração que demandava as políticas nacionais. Para reforço e 

afirmação dessas medidas, em 1989, instituía-se no dia 5 de outubro, a Constituição Estadual, 

a qual expressa em seu Art. 5º, que: 
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O Estado exerce em seu território todos os poderes que explícita ou 

implicitamente não lhe sejam vedados pela Constituição da 

República. Parágrafo único. É competência comum do Estado e dos 

Municípios: 

 II - cuidar da saúde e assistência públicas, bem como da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiências; 

Na seção que se refere à Educação: 

Art. 179. O Estado organizará, em regime de colaboração com os 

Municípios e com a contribuição da União, o sistema estadual de 

educação, que abrange a educação pré-escolar, o ensino fundamental e 

médio, bem como oferecerá o ensino superior na esfera de sua 

jurisdição, respeitando a autonomia universitária e observando as 

seguintes diretrizes e normas: 

II - Educação especializada para indivíduos que apresentem condições 

excepcionais e aprendizagem que dificultem o acompanhamento do 

processo de educação regular, a partir de zero ano, em todos os níveis 

(PERNAMBUCO, 1989) 

 

 Percebemos resquícios de um atendimento diferenciado, ou seja, configurava-se na 

rede estadual de Pernambuco medidas para atender os encaminhamentos nacionais. Em 1991, 

foi sancionada a Lei 10. 554 de 08 de Janeiro de 1991 que institui a Coordenadoria de 

Assuntos Relativos à Pessoa Portadora de Deficiência- CEAD. A mesma descrevia: 

Art. 2º Compete à Coordenadoria Estadual de Assuntos Relativos à 

Pessoa Portadora de Deficiência – CEAD: 

I – assessorar o Governador do Estado na implantação, execução e 

acompanhamento das ações e medidas governamentais que se refiram 

a assuntos relativos à pessoa portadora de deficiência no âmbito deste 

Estado; 

II – elaborar a política estadual para a pessoa portadora de deficiência, 

acompanhando e orientando a sua execução pela administração 

estadual. 

Neste mesmo ano, exatamente três anos após a criação da Constituição Federal de 1988 

e quase dois anos após a Constituição Estadual, foi sancionada a Lei 10.552 de 08 de Janeiro 

de 1991, que dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado às pessoas com 

deficiência. Podemos destacar: 

Art. 1º O Estado assegurará às pessoas portadoras de deficiência, 

atendimento educacional na rede regular de ensino, com recursos 

humanos, materiais e equipamentos especializados. 

Art. 2º As escolas da rede oficial de ensino deverão reservar espaço 

físico apropriado ao acompanhamento educacional das pessoas 

portadoras de deficiência. 
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O documento apresenta um forte empenho em legitimar, organizar e orientar as 

políticas de educação especial no Estado, porém, a Lei 10.554 foi abortada quase uma década 

depois, quando foi substituída pela Lei nº 11.743 de 20 de janeiro de 2000, que no seu Art. 35. 

ainda em 1991, temos a reafirmação das políticas públicas estaduais referentes às pessoas com 

deficiência através da elaboração do orçamento fiscal para a educação, instituído pela Lei Nº 

10.591 de 18 de junho de 1991, que pontua: 

3.1.1.18 - ampliar o atendimento à criança deficiente, no ensino 
regular e em instituições especializadas;  

3.1.1.19 - prestar assistência aos alunos superdotados e expandir o 
ensino profissionalizante aos alunos portadores de deficiência. 

 Nesta perspectiva, no ano de 1994, o Estatuto do Magistério disponha em seu Artº8 no 

que tange às atribuições do professor em função técnico-pedagógicas: “XI - realizar avaliação 

psicopedagógica e prestar atendimento aos alunos portadores de deficiência.”, certo de que os 

profissionais precisavam de especialização lato e/ou stricto sensu em áreas específicas, sem 

falar no exercício de regência de 03 anos em sala de aula. Este disposto foi revisado pela Lei 

Complementar 154 de 26 de Março de 2014. Em 1997, com instituição da Lei Nº 11.474 de 

11 de Novembro de 1997, o Governo do Estado decretou e sancionou a gratificação de 25% 

do vencimento salarial aos professores que atuam com alunos de necessidades especiais, e 

esta foi incorporada ao salário do servidor após a sua aposentadoria. 

Esta ação gerou um número acentuado de procura pelo cargo nas unidades escolares, 

mesmo os profissionais que não possuíam competências para atuar na área, eles buscavam as 

salas especiais a partir da ideia de um espaço lucrativo, o que influenciaria no insucesso das 

atividades pedagógicas despenhadas por esse profissional despreparado e o não 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Essa gratificação também se estende aos que 

atuam na SAEE. 

Em se tratando das medidas educacionais aos alunos da rede, foi aprovada a Lei Nº 

12.067, de 25 de setembro de 2001, a qual “assegura a matrícula aos portadores de deficiência 

locomotora, auditiva e visual na escola pública mais próxima de sua residência”. No ano 

seguinte, houve a sanção da Lei 12.252 de 8 de Julho de 2002, aprovando o Plano Estadual de 

Educação. Pode-se destacar neste documento em relação à Educação Especial, 

especificamente nos seus objetivos e metas:   
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1 - Ampliar em 70%, no prazo de cinco anos, o atendimento aos 

alunos portadores de necessidades educativas especiais, 

incrementando, se necessário, classes especiais, salas de recursos e 

outras alternativas pedagógicas que atendam às especificidades e 

necessidades dos educandos, integrando-os, na medida do possível, 

em classes comuns. 

No mesmo período, outras resoluções foram cabíveis como a aprovação da Lei 12.280 

de 1º de novembro de 2002, no seu capítulo II, no Art. 8º no que tange ao Direito à Educação 

e ao Ensino está descrito que:  

O aluno tem direito à educação, assegurada pelo Estado, mediante a 

garantia de: III - atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de 

ensino. VIII - oferta de educação especial oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades 

especiais; 

Os pressupostos anteriores nos levam a perceber os avanços nas medidas estaduais, 

porém suas alegações ainda se distanciam de um discurso para Educação Inclusiva. Outro 

marco importante foi a sanção da LEI Nº 12.657, DE 8 DE SETEMBRO DE 2004, que 

institui o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência- CONED, que 

propõe: 

Art. 1º Fica instituído, como instância superior colegiada de 

deliberação, de natureza permanente, o Conselho Estadual de Defesa 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CONED, que tem como 

objetivo implantar e implementar a Política Estadual para a Pessoa 
com Deficiência bem como defender os direitos dessas pessoas. 

Art. 2º O CONED tem as seguintes atribuições, voltadas para a pessoa 

com deficiência:  

II - acompanhar o planejamento e efetuar o controle social, avaliando 

a execução, mediante relatórios de gestão, das políticas setoriais de 

assistência social, educação, cultura, desporto, lazer, saúde, turismo, 

trabalho, transporte e urbanismo, dentre outras que objetivem a 
integração social; 

 Foram publicadas também em diário oficial, no dia 21 de dezembro de 2004, 

orientações para atendimento e matrícula do aluno com necessidade educativa especial na 

rede estadual de ensino, na qual destacamos que:  

Todas as matrículas de educandos com necessidades educativas 

especiais matriculados no Ensino Regular serão atendidos, de acordo 

com sua especificidade por professor itinerante, professor interprete, 

professor braillista, professor instrutor em Língua Brasileira de Sinais 

e /ou demais serviços especializados (SEE/PE, 2004) 
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As orientações do documento acima foram alteradas ano após ano na medida em que 

as necessidades desta clientela foram surgindo no estado. No ano de 2005, foi aprovada a Lei 

Nº 12.757 de 24 de Janeiro, que descreve as funções e suas respectivas atribuições do grupo 

ocupacional do Magistério da Educação Especial, específicas do profissional braillista, 

intérprete e instrutores da Língua Brasileira de Sinais. 

Através do Decreto Nº 29. 914, de 27 de Novembro de 2006, ficam criadas as Salas de 

Atendimento Educacional Especializado- SAEE: serviço de natureza pedagógica, realizado 

por professores especializados em educação especial, que ofertam complementação curricular 

e apoio a alunos com deficiência física ou mental, múltiplas deficiências, transtorno invasivo 

do desenvolvimento e suplementação, no caso de alunos com altas habilidades. No ano 

seguinte, foi sancionada a Lei Nº 13.381 De 21 de Dezembro de 2007, que oficializa no 

calendário pernambucano a semana da pessoa com deficiência de 21 a 28 de agosto 

anualmente. 

Há uma expressiva movimentação no que concerne às políticas de efetivação aos 

direitos e garantias das pessoas com deficiência e pode-se perceber, mesmo que ocultamente, 

há germinação de um discurso voltado aos processos inclusivos. Para tanto, a Lei Estadual 

14789 de 1º de Outubro de 2012, apresenta de modo claro nos seus objetivos que o Estado irá: 

“VII - promover a educação inclusiva, considerando a educação especial como modalidade de 

ensino, bem como as especificidades das pessoas com deficiência, dentre outras questões nos 

documentos apresentadas”. 

Neste mesmo ano foi criada a Lei Nº 14.796, de 8 de Outubro de 2012, que torna 

obrigatória a aquisição de cadeiras adaptadas em estabelecimentos de ensino privado, no 

âmbito do Estado de Pernambuco. A referida Lei decreta em seu Art. 1º que: “É obrigatória a 

aquisição de cadeiras adaptadas a alunos portadores de deficiência física, com mobilidade 

reduzida, bem como para obesos nos estabelecimentos de ensino de rede privada, no âmbito 

do Estado de Pernambuco.”  Em 2014, tivemos a aprovação da LEI Nº 15.306, DE 4 DE 

JUNHO DE 2014, que dispõe sobre a prioridade do estudante portador de paraplegia, ou 

doenças incapacitantes ou mobilidade reduzida, de se matricular em escola mais próxima de 

sua residência. 

Em se tratando do Centro de Educação de Excepcionais, atualmente é identificado 

como Centro de Apoio Educacional Especializado do Recife, composto com mais de oitenta 

salas de Atendimento Educacional Especializado, acompanhando o disposto legal atual para 
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este fim, a qual trataremos na seção, a seguir. Conclui-se então que a caminhada que legitima 

as ações para assegurar os direitos sociais das pessoas com deficiência no âmbito educativo 

do Estado de Pernambuco estima um debate que considerada as peculiaridades de cada 

deficiência e suas necessidades, porém a conjuntura mantém-se incipiente quanto aos 

pressupostos inclusivos elencados nos tópicos anteriores. 

Diante da caminhada histórica e legal apresentada até aqui, podemos perceber que o 

atendimento especializado é mencionado a partir da década de 1970 no Estado de PE, quando 

se prevê a necessidade de um atendimento diferenciado aos “excepcionais”. Nesta época 

surge o Centro de Educação de Excepcionais-CREE no estado, com a finalidade de organizar 

e supervisionar a educação dos excepcionais através de um serviço especializado que 

promovesse a integração dos mesmos. “O corpo profissional compunha-se de oftalmologia, 

otorrinolaringologia, neurologia, psiquiatria, psicologia e audiologia” (SEE/PE,1970). Este 

centro atuava com o modelo clínico desde sua implementação e, posteriormente, a partir dos 

anos 1990, passou a desempenhar papel diagnóstico e de reabilitação em uma perspectiva 

psico-pedagógica, inclusive, com a interiorização de unidades no interior do estado. 

4.2 SEGUNDA ETAPA: APLICAÇÃO DE TESTES DE ASSOCIAÇÃO LIVRE- TALP 

4.2.1 perfil dos participantes do TALP. 

 

Descrevemos a seguir o perfil dos participantes da etapa do instrumento TALP (Testes 

de Associação Livre de Palavras), com a participação de 70 Sujeitos. 

Gráfico 1:  Idade dos participantes 

 

 



74 
 

Ao analisarmos o perfil dos participantes da pesquisa, percebemos quanto ao fator 

idade que o intervalo 41-50 anos teve mais ocorrência alcançando 40 % dos participantes. 

Porém, o índice no intervalo 31-40 e 51-60 empatam em uma frequência 22,9%. Diante destes 

dados, podemos indagar várias situações como: os sujeitos são mais experientes ou 

ingressaram tarde na rede de ensino; ou os sujeitos estão próximos ao processo de 

aposentadoria, pois há 8,6% na faixa de 60 anos a mais. Percebe-se também que há um índice 

de 1,4% nos intervalos de 18-20 anos e 4,3 nos intervalos de 21-30 anos. Neste aspecto, 

indagamos se os professores ao fim da graduação estão assumindo as SAEE (Sala de 

atendimento Educacional Especializado), sendo em alguns casos produto de uma experiência 

do estágio supervisionado; também indagamos por que em alguns casos a legislação, que 

propõe 3 anos de experiência docente anterior a este exercício, não está sendo cumprida. 

Gráfico 2: Sexo dos participantes 

 

Quanto ao sexo a recorrência de modo geral é quase unânime para o sexo feminino, 

totalizando 92,9% dos participantes. Quanto ao sexo masculino, apresentamos um total de 

7,1% dos sujeitos. Temos uma configuração bastante acentuada do sexo feminino na docência 

o que corrobora o percurso histórico da profissão, bem como os sinais, embora frágeis, de 

uma tentativa de ruptura dessa exclusividade feminina com a presença do sexo masculino, 

mesmo em minoria. 
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Gráfico 3: Formação Inicial dos participantes 

 

Em termos da formação inicial, temos um índice de 62,9 % de formação em 

pedagogia. Quanto à porcentagem de 17,1% com formação em magistério, a maior parte deste 

percentual, leva-nos a refletir no que se refere aos profissionais mais jovens, sua entrada na 

prática docente, via contratos temporários e após o término da formação do ensino médio, 

uma vez que estes sujeitos em sua maioria compõem e se inserem nas faixas etárias dos 18-20 

anos de idade. Os demais sujeitos que se encontram nesta condição são parte de um público 

que está prestes a se aposentar. Em contrapartida, destaca-se nesta sessão outros 20,0% de 

sujeitos com outras formações, como fonoaudiologia, ciências biológicas, odontologia, 

psicologia e outras licenciaturas como em artes cênicas, história e letras. Diante deste último 

dado pode-se perceber a presença de outras áreas distantes da formação docente e que, 

impulsionados pela formação complementar, atuam nas SAEE infringindo o que demanda a 

Lei CNE/CEB n.4/2009, art. 12.  
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Gráfico 4: Formação Complementar dos participantes 

 

 Em se tratando da formação complementar, temos 65,70% dos sujeitos com formação 

em educação especial e similares, conforme determina a Lei CNE/CEB n.4/2009, art. 12, 

porém, apareceu como formação complementar o curso de psicopedagogia em 12,9% do total 

dos sujeitos. Não sabemos ao certo se há desinformação por parte dos sujeitos quanto ao 

curso, mas pelo o que consta na Lei citada acima este não designa especificamente para 

atuação na SAEE e sim para docência em geral.  

Encontramos também 14,3% de sujeitos que apontaram outras licenciaturas, tal qual 

história e ciências biológicas, como formação complementar, após terem concluído 

magistério. Desta forma, os mesmos continuam aptos para docência, mas não estabelecem 

conexão com formação complementar e muito menos a formação necessária para atuação em 

sala de atendimento. Ainda neste universo dos 14,3%, encontramos outras formações - como 

psicologia, psico-motricidade e neuropsicologia. Estes sujeitos, em sua maioria antecedidos 

pela formação em psicologia, buscam a formação complementar da área da formação inicial 

de origem, destoando do perfil exigido aos professores de AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) previsto na Lei já mencionada anteriormente. Por fim, temos um total de 7,1 % 

sem formação complementar, só com a formação em magistério e/ou entraram recentemente 

na prática docente ou estão prestes a se aposentar e foram relotados para SAEE, esperando 

finalização de suas carreiras. Esta última hipótese se dá pelo fato de que a atuação na SAEE, 

propicia um acréscimo de gratificação de 25% no salário e este é incorporado para fins de 

aposentaria se o professor exercer por 3 anos suas funções na sala de atendimento, porém 

ressaltamos que nem todos os municípios garantem a gratificação.  
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Gráfico 5: Tempo atuação dos participantes na educação  

 

  Quanto ao tempo de atuação, há mais profissionais no intervalo entre 21-30 anos de 

atuação, o percentual de 37,1% de sujeitos, ou seja mais de 50% dos sujeitos desta etapa tem 

experiência significativa na SAEE. E no intervalo de 31-40 nos de atuação temos 14,3 %. 

Afirmamos que em sua maioria são professores da rede estadual de ensino, e isto nos reafirma 

o fato histórico da implementação inicial do Atendimento Educacional Especializado - AEE 

nesta rede que, por décadas, foi responsável obrigatoriamente por ofertar espaços de 

atendimentos específicos a pessoas com deficiência. Já nos intervalos de 01-10 e 11-20 anos 

de atuação docente na SAEE - com 25,7 % e 22,3%, respectivamente - há um destaque nas 

redes municipais, demonstrando uma entrada precoce na prática da SAEE pelos profissionais 

desta rede, suponhamos que seja ao término do magistério ou da formação em pedagogia, o 

que nos deixa atentos à falta de formação complementar. Também destacamos, a 

descentralização do AEE, e da iniciação à proposta das SAEE (salas de recursos 

multifuncionais) pelo que atuam a menos de 30 anos. 
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Gráfico 6: Tempo de atuação dos participantes na SAEE 

 

No que se refere à atuação na SAEE, a maioria encontra-se no intervalo 01-10 anos de 

atuação, totalizando 77,1% e confirmando uma realidade recente acompanhada do aporte 

político e histórico da implementação do Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Temos professores com mais anos de atuação nesta caminhada, no intervalo de 11-20 anos de 

atuação; em uma porcentagem de 11,4%; e de 21 – 30 uma porcentagem de 2,9%, o que nos 

coloca à frente de uma questão histórica da SAEE, antes denominada Salas de Recursos 

Multifuncionais. Apontamos também um número significativo de sujeitos no intervalo de 0,6- 

0,9 meses de atuação, representado por um pouco mais de 12% do total de participantes e com 

isto podemos perceber dois cenários distintos: sujeitos recém-inseridos no sistema ou por via 

de contratos ou por via de concurso com menos de 5 anos de realizado. Neste último caso, os 

profissionais junto aos mais experientes na área descobriram que é possível uma gratificação 

específica aos que ingressam no contexto da SAEE. Apontamos também para a 

municipalização da rede estadual e da necessidade imediata do funcionamento das SAEEs. 

Na participação na pesquisa, contamos com a aplicação do TALP a 70 sujeitos, dentre 

eles profissionais da rede estadual e municipal de ensino. Diante deste cenário podemos 

analisar que há uma desconexão entre o que demanda a lei de implementação no documento 

já citado anteriormente, voltado à questão da formação profissional e a realidade prática dos 

critérios de entrada para atuação nas SAEEs, pois estamos dentro de um contexto disforme 

com erros categóricos de atuação e implementação, sem falar da conjuntura cultural, a qual os 

profissionais em alguns casos, acabam ligando a atuação na SAEE à sua necessidade pessoal, 

não-condizente com a proposta do Atendimento Educacional Especializado. 
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4.2.2 Fases iniciais para Análise dos dados do EVOC- tratando os dados. 

 

Inicialmente com a aplicação dos TALP, realizamos um estudo piloto, visando atender 

aos protocolos da pesquisa e buscando averiguar a validade do objeto em estudo. Decidimos 

realizar o piloto com os professores que atuavam na SAEE na rede do ensino estadual, que 

passariam por formação continuada no primeiro semestre de 2014, consideramos uma boa 

oportunidade para testar tanto o protocolo como o nosso objeto de estudo. Esta etapa resultou 

na coleta de quase 40 protocolos e ao observamos os resultados, acusamos como satisfatório e 

diante da dificuldade em encontrar os sujeitos novamente devido a logística da SAEE, 

melhoramos a estrutura do protocolo, sem mudanças do texto e realizamos mais uma fase de 

coleta com os professores que participariam da formação em educação inclusiva pelo PNAIC, 

aos quais juntamos e somamos 70 sujeitos que compõem a segunda etapa da nossa pesquisa. 

O quantitativo de participantes e a precisão do instrumento fez com que o quantitativo fosse 

considerado suficiente para prosseguirmos com as etapas seguintes.  

Após a aplicação do TALP, tivemos o quantitativo total de 548 palavras sendo 280 

palavras em relação ao primeiro termo indutor (Ensino de Matemática) e 268 para o segundo 

termo indutor (Ensino de Matemática na SAEE), neste último houve abstinência de 12 

palavras. Organizadas por frequência, o primeiro termo totalizou 125 palavras distintas e o 

segundo 139 palavras.  Essas palavras hierarquizadas por características sinônimas e 

semânticas, e após o esgotamento de possibilidades, totalizaram 72 palavras distintas para o 

termo indutor Ensino de Matemática e 61 palavras distintas para o termo ensino de 

matemática na SAEE.  
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TABELA 1: PALAVRAS ASSOCIADAS PELOS PROFESSORES DA SAEE À 

EXPRESSÃO ENSINO DE MATEMÁTICA POR ORDEM DE FREQUÊNCIA 
 
 

 
 
 

Base de dados do resultado seguinte: 

Sujeitos participantes: 70 

Resultados esperado: 280 

Resultados obtidos: 280 

Palavras: 125 palavras distintas. 

Não responderam: 0 

PALAVRA FREQUÊNCIA PALAVRA FREQUÊNCIA PALAVRA FREQUÊNCIA 

Raciocínio 21 Medida 01 Subjetivação 01 

Cálculo 14 Formas 01 Superação 01 

Número 13 Ensino 01 Formulas 01 

Problemas 12 Agrupamento 01 Matemática 01 

Dificuldade 11 Algarismos 01 Descobertas 01 

Jogos 09 SND 01 Computador 01 

Lógica 09 Piaget 01 Natural 01 

Compreensão 07 Classificação 01 Desmistificar 01 

Multiplicação 06 Complicado 01 Interação 01 

Subtração 06 Estudo 01 Espacialidade 01 

Adição 06 Abstração 01 Esclarecimento 01 

Dia-a-dia 05 Hipótese 01 Relação 01 

Estratégias 05 Funcionalidade 01 Dinâmico 01 

Divisão 05 Necessidade 01 Efetuação 01 

Somar 05 Criatividade 01 Imaginação 01 

Aprendizagem 05 Habilidade 01 Competição 01 

Quantidade 03 Construção 01 Sequência 01 

Conhecimento 03 Vida 01 Repassar 01 

Geometria 03 Fundamental 01 Fatores 01 

Necessário 03 Grandezas 01 Associar 01 

Exatas 02 Colocação 01 Importante 01 

Espaço 02 Mental 01 Contar 01 

Dinheiro 02 Precário 01 Gráficos 01 

Operações 02 Valorização 01 Cobra 01 

Contas 02 Treino 01 Difícil 01 

Equações 02 Acessibilidade 01 Rotina 01 

Aplicação 02 Chato 01 Metodologia 01 

Pensamento 02 Teórico 01 Interdisciplinaridade 01 

Estímulo 02 Medo 01 Exatidão 01 

Entendimento 02 Avaliação 01 Dinamismo 01 

Caderno 02 Projeto 01 Resultados 01 

Diminuir 02 Associação 01 Amor 01 

Concentração 02 Ordenação 01 Memoria 01 

Planejamento 02 Fundamento 01 Contextualizada 01 

Tempo 02 Lateralidade 01 Bom 01 

Professor 02 Estimulação 01 Capacidade 01 

Aprendizado 02 Contagem 01 Tudo 01 

Inovação 02 União 01 Base 01 

Percepção 02 Escola 01 Dinâmica 01 

Lúdico 02 Escada 01 Atenção 01 

Cotidiano 02 Lápis 01 Zero 01 

Contextualização 02 Brincadeira 01   
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TABELA 2: PALAVRAS ASSOCIADAS PELOS PROFESSORES DA SAEE À 
EXPRESSÃO ENSINO DE MATEMÁTICA NA SALA DE ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO POR ORDEM DE FREQUÊNCIA 

 

Base de dados do resultado seguinte: 

Sujeitos entrevistados: 70 

Resultados esperado: 280 

Resultados obtidos: 268 

Palavras distintas: 139 

Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência 

Jogos 17 Reelaboração 01 Concretização 01 

Materiais 10 Lógica 01 Preparo 01 

Concreto 10 Formas geométricas 01 Grupo 01 

Lúdico 09 Classes 01 Repetição 01 

Desafio 06 Orientação 01 Matemática 01 

Dinâmica 06 Didática 01 Tirar 01 

Conhecimento 06 Multidisciplinar 01 Sugestão 01 

Número 06 Comunicação 01 Ações 01 

Atenção 06 Espaço 01 Ábaco 01 

Compreender 05 Lateralidade 01 Professor 01 

Cotidiano 05 Ritmo 01 Executar 01 

Motivação 05 Esquema 01 Planejar 01 

Aprendizagem 04 Deficiência 01 Buscar 01 

Recursos 04 Dobro 01 Incentivo 01 

Cálculo 04 Dúvida 01 Prazer 01 

Raciocínio 04 Intervenção 01 Aprendizado 01 

Adaptação 03 Computador 01 Responsabilidade 01 

Criatividade 03 Envolvimento 01 Vencedor 01 

Aprender 03 Expectativas 01 Afetividade 01 

Estudo 03 Possibilidades 01 Repassar 01 

Quantidade 03 Replanejar 01 Limitações 01 

Estímulo 03 Concretizar 01 Acreditar 01 

Adição 03 Colaboração 01 Arriscar 01 

Contagem 02 Emprego 01 Agrupamentos 01 

Subtração 02 Dificuldades 01 Sucesso 01 

Dia-a-dia 02 Fundamental 01 Contar 01 

Interesse 02 Necessário 01 Organização 01 

Redimensionar 02 Qualificação 01 Oportunidade 01 

Contexto 02 Pensamento 01 Concentração 01 

Problemas 02 Multiplicação 01 Aceitação 01 

Divisão 02 Convivência 01 Competitivo 01 

Conquistar 02 Individualidade 01 Aperfeiçoamento 01 

Superação 02 Materialização 01 Inovação 01 

Paciência 02 Projeto 01 Algarismos 01 

Habilidade 02 Contextualizar 01 Atitudes 01 

Planejamento 02 Atividades 01 Sempre 01 

Descoberta 02 Formação 01 Inclusão 01 

Ludicidade 02 Diferença 01 Leitura 01 

Desenvolvimento 02 Operações 01 Processo 01 

Necessário 02 Funcional 01 Coletivo 01 

Manuseio 02 Independência 01 Raciocinar 01 

Aluno 02 Desejo 01 Estimulo 01 

Hipóteses 02 Percepção 01 Geometria 01 

Ordem 02 Associação 01 Abstrato 01 

Memorização 02 Diagnóstico 01 Todo 01 

Sequência 02 Base 01   

Identificação 01 Estratégia 01   
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TABELA 3: PROFESSORES DA SAEE – TERMO INDUTOR: ENSINO DE 

MATEMÁTICA (POR ORDEM DE FREQUÊNCIA DE PALAVRAS POLISSÊMICAS) 

 

 

TABELA 4: PROFESSORES DA SAEE – TERMO INDUTOR: ENSINO DE 

MATEMÁTICA NA SAEE (POR ORDEM DE FREQUÊNCIA DE PALAVRAS 

POLISSÊMICAS) 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORES DA SAEE - ENSINO DE MATEMÁTICA (POR ORDEM DE FREQUÊNCIA DE PALAVRAS 

POLISSÊMICAS) ATÉ 03 FREQUÊNCIAS 

Palavra Frequência Palavra Frequência 

Raciocínio 32 Aprendizagem 08 

Calculo 21 Divisão 06 

Número 19 Multiplicação 06 

Conhecimento 16 Geometria 04 

Adição 15 Dinâmica  03 

Problemas 15 Espaço 03 

Dificuldade 13 Estímulo 03 

Jogos 09 Exatas 03 

Planejamento 09 Classificação 03 

Cotidiano 09 Lúdico 03 

Subtração 09 Contextualização 03 

Necessário 08   

 

PROFESSORES DA SAEE - ENSINO DE MATEMÁTICA NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO (POR ORDEM DE FREQUÊNCIA DE PALAVRAS POLISSÊMICAS) ATÉ 04 

FREQUÊNCIAS  

 

Palavra Frequência Palavra Frequência 

Materiais pedagógicos 35 Desafio 08 

Conhecimento 22 Atenção 07 

Estratégia 12 Raciocínio 06 

Concreto 12 Superar 06 

Lúdico 11 Redimensionar 05 

Aprender 10 Adição 05 

Número 10 Necessário 04 

Cálculos 10 Contexto 04 

Cotidiano 09 Criatividade 04 

Planejamento 09 Subtração 04 

Motivação 08 Memorização 04 
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TABELA 5: PALAVRAS MAIS HIERARQUIZADAS POR ORDEM DE 

IMPORTÂNCIA PARA O TERMO INDUTOR ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

TABELA 6: PALAVRAS MAIS HIERARQUIZADAS POR ORDEM DE 

IMPORTÂNCIA PARA O TERMO INDUTOR ENSINO DE MATEMÁTICA NA SAEE 

 

 

As análises foram feitas de acordo com os parâmetros do software e da teoria do 

Núcleo Central (NC) de Abric. O software solicita uma média de frequência intermediária e 

mínima e o grau médio da ordem de sua importância.  

 

PROFESSORES DA SAEE -  PALAVRAS MAIS HIERARQUIZADAS POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA 

PARA O TERMO INDUTOR ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Palavra IMPORTÂNCIA 

Alta 

Palavra IMPORTÂNCIA 

Baixa 

Adição 12 Cálculo 17 

Conhecimento 15 Jogos 09 

Dificuldade  14 Planejamento 09 

Número 14 Problemas 12 

Raciocínio 27 Classificação 03 

Aprendizagem 07 Divisão 05 

Cotidiano 08 Espaço 03 

Dinâmica 03 Exatas 03 

Estímulo 03 Multiplicação 05 

Subtração 06 Necessário 07 

Atenção 07   

 

PROFESSORES DA SAEE -  PALAVRAS MAIS HIERARQUIZADAS POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA 

PARA O TERMO INDUTOR ENSINO DE MATEMÁTICA NA SAEE 

 

Palavra IMPORTÂNCIA 

Alta 

Palavra IMPORTÂNCIA 

Baixa 

Aprender 09 Concreto  07 

Cotidiano 07 Conhecimento 20 

Desafio 08 Cálculos 10 

Lúdico 08 Estratégia 12 

Planejamento 08 Materiais pedagógicos 32 

Adição 04 Atenção 05 

Memorização 04 Criatividade 04 

Motivação 06 Número 06 

Necessário 04 Redimensionar 04 

Raciocínio 04 Superar 06 

Subtração 04   
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4.3 PRIMEIRAS ANÁLISES DO EVOC 

 

 Na primeira etapa da coleta foi realizada com 70 professores oriundos de diversas 

cidades do estado de Pernambuco e todos atuam na Sala de Atendimento Educacional 

Especializado (SAEE). 

 

Figura 6: Resultados do EVOC para a expressão indutora Ensino de Matemática: 

 

 

QUADRO 4:Transcrevendo os dados da figura 6 
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4.3.1 Resultados evocados para o termo Indutor: Ensino de Matemática. 

 

 Analisando os dados à luz da Teoria da Representação Social (TRS), tivemos os 

resultados obtidos para o termo indutor ensino de matemática através do software EVOC 

correspondentes aos elementos do NC, são eles: Adição, Conhecimento, Dificuldade, 

Número e Raciocínio. Essas palavras surgiram a partir de uma frequência média menor, 

maior ou igual a 9 participantes, com preferência média de evocação em 2,5. Podemos dizer 

que existem 3 grandes blocos de sentido associados, a saber: elementos de ordem 

epistemológica: conhecimento e raciocínio; elementos de ordem histórica e cultural: 

dificuldade; e elementos da ordem de conteúdos da matemática: adição e número. A 

associação do ensino de matemática à palavra conhecimento traz a conotação para o 

conhecimento formal do professor na área, sendo o docente considerado um conhecedor da 

didática da disciplina, o que o torna único e capaz de fazer com que o aluno aprenda os 

conteúdos de matemática. Ou seja, o conhecimento pode ser visto também como um elemento 

fundamental para que haja o processo de ensino e de aprendizagem, de outro modo não há 

aprendizagem significativa. Por um lado, este pensamento está ligado à pedagogia tradicional, 

onde o conhecimento é produzido no aluno pelo professor. (SAVIANI, 1997) e, por outro, 

remete à função social da escolarização em relação ao conhecimento formal. 

Embora a palavra conhecimento esteja em segunda posição no Núcleo Central, com a 

frequência de 15 pessoas para este grau de importância, nos remete que para ensinar 

matemática é necessário o debruçar-se sobre um conhecimento específico. O que chama 

atenção é que os professores declararam dificuldade de apreensão dos conteúdos de 

matemática. Por parte de quem? Dos professores e/ou dos estudantes? Podemos levantar 

hipóteses, então, que não há como ensinar o que não se aprende e se há dificuldade para 

aprender, há dificuldade para ensinar e por outra parte, questionamos se: a dificuldade seria 

considerada inerente do aluno com deficiência? Como construir saberes? Questionamos como 

construir saberes com os estudantes, se há dificuldade do próprio professor para aprender 

matemática ou, em outra interpretação, se eles acreditam a priori que é uma disciplina difícil 

para o aluno com deficiência?  

Outra possibilidade de análise seria interpretar a dificuldade na produção do 

conhecimento didático-pedagógico por parte do professor, uma vez que a reprodução do 

conteúdo por si só, não garante a aprendizagem do aluno. A este respeito, refletimos que 
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... o professor, na sua formação docente, tendo em vista o papel que 

lhe cabe desempenhar no processo de produção do conhecimento nos 

alunos, necessita não apenas dominar esses conhecimentos específicos 

mas também os processos, as formas através das quais os 

conhecimentos específicos se produzem no âmbito do trabalho 

pedagógico no interior da escola. (SAVIANI, 1997, p.131). 

  

Ao pensar no conhecimento disciplinar(curricular), é necessário pensar no 

conhecimento didático que liga o conhecimento pedagógico e social, por fazer parte dos 

processos de ensino e de aprendizagem. Podemos assim dizer que os conhecimentos são 

construídos pela união de saberes que fundamentam a função docente (SAVIANI, 1997). 

 Percebemos que a palavra aprendizagem aparece sistematicamente quando se trata do 

conhecimento, uma vez que seus significados estão intrinsecamente ligados. A palavra 

aprendizagem encontra-se na zona de contraste, em primeira posição, a mesma se expressa 

para um grupo minoritário, como uma palavra importante a qual poderia ser deslocada para o 

NC, porém como o NC é um núcleo duro, podemos pontuá-la como elemento afirmador na 

discussão sobre conhecimento.  

Analisando as periferias, conclui-se que, para que o processo de aprendizagem ocorra 

de maneira satisfatória, o conhecimento precisa ser organizado. Neste certame, temos a 

evidência do elemento planejamento na primeira periferia, em terceira posição. Este elemento 

na sua base conceitual mais simples define-se como uma ação voltada à organização dos 

conteúdos e procedimentos a serem abordados e utilizados pelo professor, como mediação 

para a construção da aprendizagem por parte dos alunos. O planejamento é formatado para 

ocorrer em um período pré-estabelecido e pode flexibilizar-se de acordo com os objetivos 

atingidos ou não, ou seja, considerando as competências construídas ou não pelos discentes.  

O planejamento é um instrumento norteador da ação docente, sem ele fica difícil 

alinhar ações futuras de acordo com as necessidades do corpo discente. Sem planejamento, o 

improviso se manifesta na didática podendo, muitas vezes, salientar a construção errônea do 

conhecimento, por parte do sujeito que aprende, gerando assim dificuldades em compreender 

o universo da disciplina a ser apreendida. De acordo com Libâneo, 

 

O planejamento é um processo de racionalização, organização e 

coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a 

problemática do contexto social. A escola, os professores e os alunos 

são integrantes da dinâmica das relações sociais; tudo o que acontece 

no meio escolar está atravessado por influências econômicas, políticas 

e culturais que caracterizam a sociedade de classes. Isso significa que 

os elementos do planejamento escolar – objetivos, conteúdos, métodos 

– estão recheados de implicações sociais, têm um significado 
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genuinamente político. Por essa razão, o planejamento é uma atividade 

de reflexão acerca das nossas opções; se não pensarmos detidamente 

sobre o rumo que devemos dar ao nosso trabalho, ficaremos entregues 

aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes da sociedade 

(1994, p.222). 

 

 Decerto o professor deveras sente dificuldade no ensino de matemática, por várias 

nuances,  uma delas pode estar em seu processo formativo. O domínio do saber disciplinar da 

matemática dos professores que atuam na SAEE e em sistema de regência polivalência nas 

séries iniciais não é o mesmo do professor que ensina matemática com formação na área. Nos 

estudos de Gomes, temos a assertiva que, 

Na maioria dos cursos de formação de professores, sobretudo dos 

professores das séries iniciais, são evidentes a resistência e a fobia em 

relação à matemática. Por isso, ao trabalhar nestes cursos nos 

deparamos com sujeitos que apresentam enormes lacunas no domínio 

de conceitos matemáticos fundamentais para o dia-a-dia e acabam por 

reproduzirem essas lacunas, tornando-se ao invés de um facilitador, 

um grande obstáculo para a aprendizagem de seus alunos. No entanto, 

essas lacunas muitas vezes consistem em erros conceituais não por 

ignorância, por incerteza, mas como efeito de um conhecimento 

anterior que era significativo, apresentava seu sucesso, mas que agora 

se apresenta falso ou simplesmente inadaptado. (2002, p. 368). 

 

 Por este motivo, podemos refletir também em relação à palavra dificuldade que ela se 

refere à aprendizagem do conteúdo por estes professores. Logicamente o conhecimento do 

professor formado especificamente para lecionar matemática é diferente das competências 

conceituais construídas pelos professores pedagogos sobre a disciplina. Seja pelo tempo 

dedicado ao estudo da disciplina, seja também pelo alinhamento histórico que compõe a 

inserção da mesma no contexto educacional do nosso país. 

Historicamente, a matemática é considerada uma disciplina difícil e a maioria dos 

estudantes têm dificuldades em compreendê-la, uma vez que no princípio, a matemática era 

uma disciplina que fazia parte da formação profissional dos membros que compunha a elite 

social da época. (CRUZ,2006).  Nos estudos de Evangelista, temos, 

Quando questionados sobre o estudo da matemática, alunos e 

professores concordam em alguns pontos, tais como: disciplina com 

muito conteúdo para ensinar, difícil, complicada, chata e com muita 

fórmula para decorar. Além disso, é comum, no discurso de 

professores do nível básico, a reclamação de muitos alunos quanto a 

aplicabilidade do conteúdo, o porquê ou surgimento de determinada 

regra. A falta de conhecimento e preparo do professor faz com que 

essas perguntas fiquem sem respostas, ou os alunos tenham que se 

conformar com “mais na frente vocês vão aprender para que serve 

isso”. (2014, p.14). 
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Voltando aos elementos do NC para o termo indutor ensino de matemática, outra 

associação foi em relação aos conteúdos matemáticos, especialmente as quatro operações que 

foram os procedimentos mais citados. Não nos espanta o fato da palavra adição encontrar-se 

em primeiro lugar na hierarquização para o NC deste do termo indutor, até porque já 

dissertamos sua ênfase na história.  O que nos aponta essa associação é que os professores que 

ensinam matemática na SAEE podem compreendê-la como uma disciplina que resolve 

situações problemas, mesmo antes da consciência numérica. A palavra número encontra-se na 

4ª posição no quadrante, embora aprendamos primeiramente os números para depois aprender 

as operações. Nesta perspectiva entendemos que: 

Primeiro, alunos passam a acreditar que a aprendizagem de 

matemática se dá através de um acúmulo de fórmulas e algoritmos. 

Aliás, nossos alunos hoje acreditam que fazer matemática é seguir e 

aplicar regras. Regras essas que foram transmitidas pelo professor. 

(D’AMBROSIO, p. 15, 1989). 

  

A adição compõe as quatro operações fundamentais da matemática, contudo, existem 

muitas pessoas que não conseguem realizá-la. Em alguns casos porque não conseguem 

interpretar o que se pede por não ter construído a noção de quantidade, de número, entre 

outras, ou porque ainda não acomodou os procedimentos necessários para realização desta 

atividade. Como é apontado nos estudos de D’Ambrósio, 

É bastante comum o aluno desistir de solucionar um problema 

matemático, afirmando não ter aprendido como resolver aquele tipo de 

questão ainda, quando ela não consegue reconhecer qual o algoritmo 

ou processo de solução apropriado para aquele problema. (1989, p. 15) 

 

Problemas, Cálculos, divisão, multiplicação e subtração são elementos encontrados na 

primeira periferia, na segunda periferia e na zona de contraste, respectivamente, e que 

reafirmam a hipótese de que o sentido do ensino de matemática pode estar relacionado às 

questões de vivências sistemáticas relativas à resolução de situações necessárias para a vida, 

aliás, que estão na vida e são pertinentes à educação escolar.  

Embora a palavra número esteja na penúltima posição do NC para o termo indutor 

ensino de matemática, podemos fazer algumas inferências a este respeito. Uma delas se trata, 

da inexistência da ciência da matemática sem o número. O número representa a roupagem da 

matemática como as letras representam para a Língua Portuguesa. Por este motivo, não se 

pode realizar cálculos e resolver problemas sem a compreensão do número. A palavra 

necessário, encontrada na zona de contraste, pode expressar a dependência entre número e as 

quatro operações, o que remete à necessária aprendizagem das noções de quantidade.   
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Outra questão que podemos sugerir enquanto hipótese explicativa para as associações 

é a compreensão dos professores acerca da relação do número com o cotidiano. É inegável 

que desde que passamos a existir fazemos parte de um número social e todas as nossas ações 

estão correlacionadas com um dado numérico, seja a nossa idade cronológica, número de 

roupa, número em sala de aula, entre outros. A sociedade nos impõe a necessidade de estar 

catalogando e sermos catalogados por um algarismo. É evidente que a matemática é um 

elemento necessário para a vida e está no cotidiano, elemento encontrado na zona de 

contraste. Em se tratando, dessa assertiva confirmamos que 

A Matemática está presente na vida cotidiana de todo cidadão, por 

vezes de forma explicita e por vezes de forma sutil. Desde o momento 

em que abrimos os olhos pela manhã e olhamos a hora no despertador, 

estamos lendo na linguagem matemática, exercitando nossa abstração 

e utilizando conhecimentos matemáticos que a humanidade levou 

séculos para construir (EVANGELISTA, 2014, p. 41). 

 

Como último elemento que compõe o NC, temos o elemento raciocínio lógico, sobre o 

qual podemos prospectar algumas questões. Com a ideia da matemática como disciplina 

norteadora da vida e para a vida, muitos profissionais concordam com a implicação do 

raciocínio lógico como fonte impulsionadora para a evolução do conhecimento. O raciocínio 

lógico é associado também quando se trata de jogos (primeira periferia), classificação 

(segunda periferia), dinâmica (zona de contraste). Todos esses elementos evocados alinham-se 

com ideia da matemática com uma dinamicidade na busca de respostas que envolvem o 

desenvolvimento cognitivo, que organiza o pensamento, a partir das experiências já obtidas. 

Para classificar o indivíduo precisa construir inferência acerca do contexto e buscar relacionar 

as variáveis possíveis para a classificação, o que ocorre no pensamento lógico dedutivo e, no 

jogo, este procedimento é muito presente. 

O jogo é um recurso cheio de regras que demanda a utilização de vários 

conhecimentos ao mesmo tempo. Desta forma, o raciocínio rápido para formulação de 

proposições para a solução do jogo, requer o mínimo de experiência sobre os elementos que 

compõem a “brincadeira”. As regras não podem ser usadas de maneira aleatória e nem 

burladas, as tentativas de erro e o acerto são fatores singulares no processo, pois a experiência 

alimenta o saber e quem sabe mais e/ou induz melhor possui conhecimento suficiente para 

entender a lógica e vencer o jogo.  

Conforme Moratori, “O jogo, pelo seu caráter propriamente competitivo, apresenta-se 

como uma atividade capaz de gerar situações-problema provocadoras, onde o sujeito necessita 

coordenar diferentes pontos de vista, estabelecer várias relações, resolver conflitos e 
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estabelecer uma ordem (2003, p.12). Pedagogicamente o jogo é um instrumento produtivo 

para o professor que busca facilitar a aprendizagem de conteúdos de difícil assimilação e 

produtivo para o aluno que desenvolve a reflexão, o pensamento, a capacidade de analisar e 

levantar hipóteses. (MARATORI, 2003). Seria esse recurso lúdico um novo elemento no 

ensino pensado para a sala que atende às pessoas com deficiência? 

 

Figura 7: Resultados do EVOC para Ensino de Matemática na SAEE 

 

 

QUADRO 5:Transcrevendo os dados da figura 7  
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4.3.2 Resultados evocados para o termo Indutor: Ensino de Matemática na SAEE. 

 

No quadrante de elementos evocados para o termo indutor Ensino de Matemática na 

SAEE, tivemos a associação das palavras: Aprender, Cotidiano, Desafio, Lúdico, 

Planejamento. Classificando tais associações podemos dizer que temos elementos 

relacionados às bases epistemológicas: aprender e planejamento; à ordem histórica e cultural: 

desafio; a ordem didática: lúdico; e à ordem social: cotidiano.  

As palavras surgiram a partir de uma frequência média menor, maior ou igual a 7 

participantes, com preferência média de evocação em 2,5. O primeiro elemento a aparecer no 

Núcleo Central (NC) foi a palavra aprender, este elemento nos traz várias suposições. 

Epistemologicamente, o ato de aprender pode estar relacionado ao aluno e também ao 

professor. A aprendizagem é uma ação em que o indivíduo organiza seus esquemas mentais, 

através das informações que experimentou e experimenta, mediadas pelo outro(sujeito) e o 

meio, a partir de então constroem as competências necessárias para o seu desenvolvimento, ou 

seja, constrói conhecimento (1ª periferia). 

Pensando no ato de aprender relacionado à sala de atendimento, com o foco no aluno, 

o professor pode enxergar a aprendizagem do aluno com deficiência como uma ação cheia de 

componentes dificultadores para o sucesso. O que é peculiar do aluno e desconhecido do 

professor se torna entrave para a realização de oportunidades diversificadas de aprendizagem. 

No caso do nosso estudo, as deficiências apresentadas pelos alunos são mais evidenciadas 

pelos docentes do que as capacidades que eles têm em aprender os conteúdos de matemática e 

/ou de outras disciplinas. 

Também relacionado ao ato de aprender pelo aluno, podemos ligar o aparecimento 

dessa associação com a possível indagação dos professores da SAEE: como se dá a 

aprendizagem deste conhecimento de matemática por parte dos alunos, se eles têm 

deficiência? Parece-nos que eles entendem que se o processo de memorização, palavra que 

emergiu na zona de contraste, em alguns casos de aprendizagem desses alunos é lento, como 

aprenderão matemática? A demanda por ações didáticas repetitivas, por parte do professor, 

para ser a estratégia mais adotada, porque muitas vezes eles não sabem lidar com esta situação 

do aluno com deficiência e o desconhecimento das possibilidades dificulta a busca de 

alternativas e de ousadia na proposição de novas situações didáticas. 

Ou podemos supor, ao contrário, que os docentes acreditam que a aprendizagem dos 

conteúdos de matemáticas é construída pelos alunos com deficiência pelo processo de 
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memorização, e a repetição, como ocorria no ensino tradicional, é o procedimento que 

acreditam que ajudará a desenvolver o raciocínio lógico matemático. 

Partindo dos pressupostos elencados acima, se formos pensar no ato de aprender 

podemos elencar que o professor da SAEE precisa de atualização de seus conhecimentos na 

área da educação matemática, ou seja, a formação continuada que possa ajudar os alunos a 

superar as dificuldades de aprender o conteúdo de matemática, bem como o conhecimento de 

outras disciplinas. 

A superação, palavra que também foi associada ao ensino de matemática na SAEE 

parece indicar que é difícil alcançar uma conquista com essas crianças. Alcançar a 

aprendizagem de conteúdos de matemática por parte de uma pessoa com deficiência pode ser 

visto pelo professor como algo quase que impossível de se atingir. Então, os docentes têm 

dois caminhos a percorrer: ou se debruçam e estudam estratégias que oportunizem a 

aprendizagem pelos alunos, e assim, também estarão aprendendo; ou o professor rótula a si e 

ao outro, como incapazes, e transforma o tempo pedagógico do aluno na SAEE, em 

momentos de simples cumprimento de carga horária. 

O que é perceptível é que o ensino de matemática pode ser caracterizado como difícil, 

como foi posto no termo indutor anterior para qualquer estudante, porém para a prática na 

SAEE parece ter um sentido compartilhado de que é um desafio, pois a aprendizagem dos 

alunos, muitas vezes, é motivo de incógnita para os professores, superando assim o contexto 

do que é difícil.  

Outro elemento que aparece no NC para o termo indutor ensino de matemática na 

SAEE foi a palavra cotidiano, que significa o aspecto social que se relaciona com a 

matemática na vida do indivíduo aprendiz. Rodrigues esclarece bem quando relata que, 

O “cotidiano” obriga o indivíduo a fazer uso dessa fundamental e 

extraordinária ferramenta que é a matemática (o avanço da tecnologia, 

dos meios de comunicação e do conhecimento científico), mas 

infelizmente ele não percebe que a utiliza e acaba passando 

despercebida. É importante que a presença do conhecimento 

matemático seja percebida, e claro, analisada e aplicada às inúmeras 

situações que circundam o mundo, visto que a matemática desenvolve 

o raciocínio, garante uma forma de pensamento, possibilita a criação e 

amadurecimento de ideias o que traduz uma liberdade, fatores estes 

que estão intimamente ligados a sociedade (2004, p.05). 

 

As reflexões apontadas anteriormente para o termo indutor ensino de matemática, 

acerca da mesma palavra cotidiano estas também são válidas para a SAEE. Pensar na 

matemática para as pessoas com deficiência é conjecturar sobre didáticas com materiais 
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concretos, estratégias de ensino que possam facilitar a aprendizagem e que façam ligações 

com o dia-a-dia dos alunos. Este último aspecto pode ser pensado pelo professor como um 

facilitador na memorização dos conteúdos apresentados. 

Nos estudos realizados por Maia (2001), ele disserta sobre a possível existência de 

dois tipos de matemática para professores: a abstrata e a concreta. A autora afirma que para 

alguns docentes as propriedades da matemática só podem ser entendidas através da 

manipulação, uma vez que, existe a concepção que a matemática é uma disciplina de precisão, 

principalmente quando contextualizamos ao cotidiano. Mas isso, segundo a autora, é um 

equívoco na formação docente.  

Como já foi pontuado anteriormente, a matemática está na vida e é para a vida, sua 

aprendizagem é significativa a partir do momento que faz inferência às práticas cotidianas. 

Isso pode justificar o aparecimento deste elemento simbólico para as práticas docentes. 

Azambuja argumenta em seus estudos que, 

A base fundamental de usar o cotidiano como estímulo para o 

aprendizado em sala de aula, baseia-se no interesse do aluno, em 

relação ao que ele entende, convive, vivencia e pode argumentar e 

questionar a partir de seus conhecimentos prévios. O uso do contexto 

para ensinar matemática, consiste em elaborar uma representação do 

mundo, utilizando conceitos matemáticos, para melhor compreendê-

lo, possibilitando assim a articulação dos alunos para resolução de 

problemas reais (2013, p.11). 

 Talvez, por este viés de compreensão, encontramos na zona de contraste, a palavra 

necessário, pois, como o ensino de matemática deve estar ligado à vida cotidiana, o sentido 

compartilhado é de que é necessário para pensar didaticamente uma matemática para a 

compreensão de mundo. Ou seja, o conhecimento sistematizado e contextualizado. 

 Para tanto, o planejamento é um documento estruturador da práxis docente, nele estão 

descritas as intenções do professor para com os conteúdos da disciplina que irá ministrar. No 

planejamento, o professor prepara o caminho metodológico, com os recursos necessários à 

apreensão dos conteúdos e/ou assuntos por parte dos alunos. É provável que por estas 

conotações houvesse um grau de importância acentuado pelos sujeitos da pesquisa em relação 

ao planejamento. Alves e Araújo confirmam que: 

 

A eficácia do trabalho didático-pedagógico depende em grande parte 

da organização, coerência e flexibilidade do planejamento que tem 

como função orientar e reorientar a prática dos professores, 

oportunizando uma reflexão da sua ação no processo de ensino-
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aprendizagem, criando condições favoráveis ao progresso individual e 

coletivo dos alunos e dos professores. (2009, p.393). 

 

Refletimos também, no que se refere ao improviso e a falta de planejamento, uma vez 

que se o professor da SAEE representa a aprendizagem do aluno com deficiência como um 

desafio e se o papel da sala de atendimento é ajudar a dirimir as dificuldades de aprendizagem 

apresentadas pelos alunos, como fazer isso sem o planejamento adequado? Planejar para esses 

profissionais é tornar mais fácil o caminho que, por suas peculiaridades, já possui suas 

imprevisibilidades. 

Lançar mão da ludicidade, é uma das estratégias que muitos profissionais da SAEE 

usam para tornar o ensino e a aprendizagem dos conteúdos de matemática com eficiência. O 

lúdico, quando colocado à frente do ato de aprender, pode ser visto como um instrumento de 

ensino que junto aos materiais concretos e jogos, promove a aprendizagem dos conteúdos de 

maneira estimulante. O lúdico pode estar sendo visto pelos professores como um arranjo em 

direção à motivação que leva o aluno a aprender, porque se sente capaz e amparado pelos 

recursos apresentados pelo docente. Segundo Moratori, 

A atividade lúdica desperta o interesse no aluno; faz com que ele 

fique mobilizado e torne suas ações intencionais; fato essencial 

para a construção de esquemas racionais gradativamente 

aperfeiçoados. O professor deve proporcionar situações que 

envolvam o aluno emocionalmente na busca da solução de 

problemas. Jamais deve dizer “Faz assim”, referindo-se a 

fornecer a solução, pois esta forma interrompe o processo de 

construção do conhecimento e passa a ser um processo de 

reprodução do conhecimento (2003, p.16). 

 

Não estamos tratando aqui de uma relação simbiótica, mas sim de uma relação estreita 

entre o lúdico e o que motiva o aluno a construir o conhecimento. O que pode contar nesta 

relação e foi citado pelos sujeitos é a capacidade de ser criativo, não se sabe se é a criatividade 

em construir materiais pedagógicos diversificados ou em realizar didáticas diferenciadas. O 

que talvez esteja em jogo para os docentes é as diversas formas de oportunizar aprendizagem, 

para além da maneira tradicional de ensinar, que em alguns casos, não ajuda a produzir 

conhecimento por parte do aluno. 

Vale salientar que ser criativo não é produzir algo novo apenas, pode ser também 

buscar ir em busca de um novo olhar sobre o que já se têm e ir reinventando a prática. Nos 

estudos desenvolvidos por Seabra sobre criatividade consta a seguinte definição: 

A criatividade é a capacidade da pessoa para produzir ideias, 

descobertas, reestruturações, invenções, objetos artísticos novos 



95 
 

e originais, que são aceites pelos especialistas como elementos 

valiosos no domínio das Ciências, da Tecnologia e da Arte. 

Tanto a originalidade como a «utilidade» como o «valor» são 

propriedades do produto criativo, embora estas propriedades 

possam variar com o passar do tempo” (VERNON, 1989, p. 94). 

 

Como falamos dos materiais concretos, não podemos esquecer que o concreto bifurca 

sentidos, pois, por um lado seu significado pode estar ligado à limitação do aluno com 

deficiência como um ser pensante. Este sentido da aprendizagem pelo concreto associa a 

crença de que este aluno aprende apenas o que vê. A ideia que parece ser compartilhada é de 

que sem o material concreto não há aprendizagem, pois o aluno com deficiência é incapaz de 

chegar à abstração sem este apoio. Ou, por outro lado, o concreto pode ser associado a um 

recurso facilitador da aprendizagem inicial, e abrindo caminhos para a abstração na resolução 

dos problemas e compreensão de outros conteúdos matemáticos, como por exemplo, o 

conceito de número e quantidade. 

No Grupo Focal, tentamos entender melhor os significados dessas associações e as 

justificativas construídas pelos próprios docentes que puderam esclarecer os sentidos 

compartilhados. 

4.4   GRUPO FOCAL E AS EXPLICAÇÕES DE PROFESSORES SOBRE O ENSINO DE 

MATEMÁTICA NA SAEE.  

 

Os dados analisados foram construídos a partir das seguintes perguntas feitas aos 

grupos:  De onde os professores tiraram essas palavras? O que essas palavras sugerem? O que 

você mudaria no Núcleo Central? O que mais se aproxima ou distancia essas palavras da sua 

prática docente? Quais encaminhamentos/sugestões você deixaria para esses profissionais? 

Apresentaremos as categorias construídas a partir das falas dos professores, que são 

esclarecedoras sobre os sentidos compartilhados no TALP. 

4.4.1 Matemática: uma disciplina difícil. 

 

 A primeira conotação que os sujeitos verbalizam em ambos os grupos é a 

referência à matemática como uma disciplina difícil, revelada através da palavra dificuldade, 

que aparece no Núcleo Central-NC do termo indutor ensino de matemática. Quando se 

perguntou por que os professores escreveram dificuldade para o ensino de matemática? Os 
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sujeitos dos grupos focais justificaram, que de fato a matemática é uma disciplina difícil, 

usando os seguintes argumentos:  

[...] eu acredito que dificuldade foi colocada ai, por que é o que agente têm como 

senso comum, que matemática é uma coisa muito difícil, então quando a gente começa 

qualquer atividade dentro da matemática eles vão dizendo logo assim: “ah tia 

matemática eu não sei não. Eu tenho dificuldade em matemática.”. Por que está muito 

neles incutido assim, incutido essa ideia: que matemática é muito difícil. (SUJEITO 

Nº7, SAEE) 

Dificuldade eu concordo com a colega número 07, eu acho que existe um tabu, 

é.....não só entre as pessoas com deficiência,  ou professores de sala de atendimento, 

mas em geral de que..... a matemática assim como as ciências exatas, é...são 

disciplinas difíceis.(SUJEITO nº9, SAEE). 

Eu acho que em relação a essas palavras, além da questão de conceito...é... existe a 

questão de que matemática, apesar de todas as estratégias que a gente têm hoje no 

ensino de matemática,  é uma disciplina em que os alunos apresentam grande 

dificuldade. Eu acho, que por isso tá ai, a palavra dificuldade. Por que apesar das 

tecnologias... é.... do material didático. Ela é sempre uma disciplina em que muita 

gente apresenta dificuldade, né. (SUJEITO nº03, Sala Regular) 

 Já havíamos levantado essa hipótese antes, nas análises do EVOC, e no grupo focal, 

ficou claro nas falas dos sujeitos que pensar em matemática é direcionar-se a um universo 

difícil e muitas vezes de compreensão inacessível. No estudo que fizemos sobre a matemática 

e as pessoas com deficiência, de maneira bem objetiva, colocamos como se deu a inserção 

desta disciplina no nosso país. Percebemos nos caminhos históricos que a matemática era uma 

disciplina para poucos, trabalhada em cursos específicos para uma dada população da 

sociedade. O que de fato se afirma, é que a matemática continua sendo ancorada como o 

bicho de 7 cabeças para a sociedade, que a elege no senso comum uma disciplina cheia de 

dificuldades na aprendizagem, estendendo inclusive esta máxima para as demais disciplinas 

da área de exatas, que precisam usar de conceitos matemáticos para apreensão dos conteúdos. 

Outra questão que podemos elencar é que a matemática se configura difícil, para qualquer 

modalidade de ensino, pois esta concepção está atribuída culturalmente no senso comum. 

 Nos estudos de Cruz (2006), a autora afirma que, 

De fato é atribuída à matemática uma imagem de seletividade que foi 

historicamente disseminada no senso comum, e as possíveis 

dificuldades em sua aprendizagem são legitimas socialmente, pelo fato 

de ser considerada como uma ciência nobre e de matriz complexa 

(p.68).  

Diante disto, outra questão que podemos reconhecer nas falas dos professores, é a 

dialética entre a dificuldade de ensinar e a dificuldade de aprender matemática. Existe uma 



97 
 

ancoragem na responsabilização do aluno pela crença na dificuldade em aprender matemática, 

bem como na própria dificuldade de ensinar esse componente curricular, por não possuir 

conhecimentos específicos, uma vez que todos são professores polivalentes e não professores 

de matemática. Neste caso, podemos evidenciar a presença de sentidos da aprendizagem 

como um elemento contrastante do NC para ensino de matemática, e que tem a conotação de 

significados não-inclusivos - à medida que os professores revelam não ter conhecimentos 

matemáticos suficientes para ensinar, porque não aprenderam, o que torna dificultoso e 

desafiante levar à compreensão desses conteúdos aos alunos com deficiência.  

Outro contexto no que diz respeito à dificuldade de ensinar matemática é a relação da 

didática utilizada pelo professor, hoje, com a culpabilização do professor que o ensinou 

matemática na sua formação educacional. Ou seja, “eu ensino assim por que aprendi assim”, 

desprezando talvez a possibilidade de mudança da prática, através da autoformação e/ou 

formações continuadas e específicas. Vejamos, 

E....a dificuldade, eu acho que vêm muito em relação... a forma como essa matemática 

representa, ou representou para esse professor que um dia foi aluno. Muitas vezes a 

gente têm dificuldade em ensinar matemática, e já mostra essa dificuldade para o 

aluno, por que nós sofremos... é... com a dificuldade de aprendizagem..né...é... no 

passado em quanto alunos eu acho que  têm mais relação com isso. (SUJEITO nº04, 

Sala Regular). 

Agora eu acho que não deixa de ter influência da própria história de vida, do próprio 

professor, né? enquanto realmente, o professor mesmo já tem essas dificuldades... e ai 

no caso, ele já vai para sala de aula com muito bloqueio em função da.... do 

ensinamento né? E ai eu acho que influência demais a aprendizagem, esse processo de 

ensino aprendizagem. (SUJEITO nº08, SAEE). 

Percebe-se no trecho acima que os sujeitos determinam a sua inabilidade com 

conceitos matemáticos como professor, devido às experiências como aluno. É verdade que 

somos seres interacionistas e que aprendemos e nos forjamos nas relações com o outro e com 

o meio, somos seres culturais. Porém, o pensamento possui uma estrutura que se modifica 

plasticamente à medida que as experiências se refinam, ou seja, quanto mais conhecimento se 

obtém sobre o assunto, mais estou apto a mediá-lo. 

A esse respeito, lançamos mão das contribuições de Vygotsky, acerca do 

desenvolvimento e da aprendizagem, quando relata que, 

[...] a característica essencial da aprendizagem é que engendra a área 

de desenvolvimento potencial, ou seja, que faz nascer, estimula e ativa 

na criança um grupo de processos internos de desenvolvimento no 

âmbito das inter-relações com outros que, na continuação, são 
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absorvidos pelo curso interior de desenvolvimento e se convertem em 

aquisições internas da criança (1988, p. 115). 

 

 Os sentidos compartilhados pelos professores acerca do conhecimento matemático, 

elementos do NC do ensino de matemática, demonstram que a construção do saber se dá nas 

relações interpessoais. Desta forma, o sentido compartilhado é de repetição de dificuldades 

anteriores vividas pelos docentes quando eram alunos, considerando que o estudo dos 

conteúdos matemáticos se dá de maneira sofrida e não-compreensível, pois a relação 

professor- aluno é compartilhada como difícil. Ou seja, na atualidade torna-se novamente 

inoperante a aprendizagem dos alunos com deficiência, tanto na sala regular como na SAEE, 

semelhante ao que aconteceu na história escolar desses professores. 

 

Moura (2005) - em seus estudos sobre formação de professores, ao constatar as 

dificuldades desses futuros professores polivalentes em ensinar matemática e ciente que eles 

serão professores de matemática - propõe uma formação para este grupo docente, com a 

justificativa de que a relações entre esses professores e a disciplina deve se dar de maneira 

satisfatória, para que não se estabeleça no desenvolvimento da criança os mesmos bloqueios 

que tiveram quando aprenderam matemática. Afinal, os professores polivalentes estarão 

atuando na construção das bases conceituais da aprendizagem da criança. 

Para confirmar o exposto acima, observe a fala abaixo quando se trata da justificativa 

da palavra conhecimento no NC do termo indutor ensino de matemática. Leiamos, 

É....... a..... o conhecimento  né, o conhecimento é uma palavra que ela abrange todas 

as áreas do... do ensino, não só da matemática. Eu acho que é uma palavra que ela tá 

ligada as áreas exatas, as humanas, enfim, conhecimento é uma palavra chave para o 

ensino, não só da matemática como num aspecto em geral. (SUJEITO nº09, SAEE). 

O professor reconhece que o conhecimento é responsável pela sua capacidade em 

exercer uma didática eficiente, viabilizando o acesso à aprendizagem ao desenvolvimento. O 

mesmo afirma que operar sobre o ensino matemático sem conhecimento do que deseja aplicar 

é agir, arbitrariamente, no processo de mediação. Para os docentes, o conhecimento tem 

sentidos inclusivos na medida em que colabora para uma prática mais coerente e assertiva, 

sem colocar em risco a aprendizagem do aluno. 

Estes, no nível da “capacidade” ou “incapacidade”, são assuntos (thematas) 

imperativos que norteiam a discussão da prática docente. Neste caso, se apresenta como 

elemento percussor de um tema que se populariza à medida que a crença na “incapacidade” 

do professor em ensinar matemática está totalmente ligada a insuficiência de conhecimentos, 
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por isso precisa estar em constate formação, para que se torne capaz de superar as 

dificuldades que norteiam está disciplina considerada difícil.  

Em se tratando das crenças construídas em quantos alunos, isto é possível porque os 

sentidos se constroem nas relações de grupo, nas partilhas de saberes e logo nos seus sensos e 

dissensos dessas trocas. Porém, não se pode afirmar que o aluno não aprende porque 

simplesmente acredita que a matemática é difícil. Neste caso, devemos ficar de olho nos 

processos de ensino e da aprendizagem, como essas práticas são simbolizadas em sala de aula. 

4.4.2 Didática e Didática da matemática no ensino na sala SAEE 

 

Como foi delineado no tópico anterior, a didática é apresentada como um processo 

elementar à aprendizagem dos alunos. Desta forma, não podíamos iniciar este tópico sem 

definirmos conceitualmente “o que seria um processo didático?” Nos estudos organizados por 

Maia encontra-se a definição da palavra didática como: “[...]arte ou técnica de ensinar. O 

vocábulo referido é um adjetivo derivado do verbo didásk, que indica a realização lenta 

através do tempo, própria do processo de instruir.” (2009, p.13). Porém, na sua forma mais 

moderna, a didática vai mais além de técnicas de ensinar ou dar instruções facilitadoras da 

aprendizagem. A didática hoje é pensada como prática docente capaz de proporcionar 

mudanças significativas nas atitudes dos sujeitos que utilizam as competências adquiridas 

como instrumentos de transformação social. Conforme afirma Libâneo,  

Do ponto de vista didático, a característica mais destacada do trabalho 

de professor é a mediação docente pela qual ele se põe entre o aluno e 

o conhecimento para possibilitar as condições e os meios de 

aprendizagem. Tais condições e meios parecem poder ser centrados 

em ações orientadas para o desenvolvimento das funções cognitivas. 

Em razão disso a didática precisa prepara-se melhor para responder 

estas indagações: como um aluno pode aprender, de um modo que as 

aprendizagens sejam eficazes e duradouras, úteis para lidar com 

problemas e dilemas da realidade? Como ajudar as pessoas a 

desenvolver suas capacidades e habilidades de pensar? [...] que 

recursos cognitivos ajudam o sujeito a construir significados, ou seja, 

interpretar a realidade e organizar estratégias de intervenção nela? 

(2006, p.02). 

Portanto, pensar no ensino de matemática também é pensar em estratégias eficazes no 

que diz respeito ao uso coerente dos seus elementos conceituais e instrucionais em qualquer 

contexto em que forem apresentados ao indivíduo aprendiz. Cruz aponta que, 

“Especificamente, no ensino de matemática, a didática do professor possa garantir ao aluno a 

apropriação e o domínio da linguagem matemática; o desenvolvimento do raciocínio 
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matemático; o uso adequado das ferramentas matemáticas usando de seus códigos, símbolos, 

tecnologias e convenções”. (2006,p.76). 

A didática na SAEE é desempenhada por professores especialistas e seu trabalho é 

composto de atividades específicas às necessidades de cada aluno, realizadas no contraturno 

em que o aluno está matriculado no ensino regular. Dentre muitas ações didáticas dos 

professores na sala de AEE, podemos destacar a docência junto aos alunos com deficiência; 

suporte técnico aos professores das salas regulares; preparação de materiais didáticos; 

orientação às famílias; sensibilização da comunidade escolar (BRASIL, 2001). 

A SAEE possui recursos pedagógicos diversos, que auxiliam nas atividades dos 

professores. Existem materiais específicos ao ensino de matemática como o soroban, para 

atividades com alunos cegos; jogos matemáticos, para alunos com deficiência intelectual e 

outras, bem como materiais manipuláveis a serem adaptados aos conteúdos a serem 

trabalhados em qualquer disciplina. De acordo com os professores participantes, as atividades 

de matemática são consideradas difíceis de serem desempenhadas, requerem estudos, 

preparação, investimento em criatividade e ludicidade. Conferimos assim que, embora 

existam os recursos, parece-nos que os docentes não se sentem qualificados para o uso 

eficiente desses materiais. Os professores reconhecem que só com esses atributos o ensino e a 

aprendizagem de matemática se tornam mais fáceis e significativas. 

Com isto, a busca pela formação complementar e continuada do professor são ações 

necessárias à atualização da prática docente. Nos discursos dos sujeitos participantes dos 

grupos focais encontramos vários sentidos para a didática docente que discorreremos, a 

seguir: a didática e os processos formativos; Didática e o trabalho concreto com jogos; 

Didática como uma metodologia criativa; A didática e a família do aluno. 

4.4.2.1 A didática e os processos formativos 

Uma das questões elencadas pelos sujeitos da pesquisa, está relacionada à didática e 

aos processos formativos. A formação é relatada pelos sujeitos como imprescindível para a 

realização de uma didática eficiente e pode ser vista como:  autoformação e/ou formação 

continuada, em ambas o sentido é a busca pelo conhecimento individualmente ou como 

resultado de uma política de formação continuada como meio de construir elementos 

didáticos favoráveis à prática ou às construções e trocas de conhecimentos de maneira 

coletiva, direcionadas ao sucesso da aprendizagem, respectivamente.  
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Em se tratando da autoformação, há uma representação simbólica de que alguns 

professores que atuam na sala de AEE e os que atuam na Sala regular das séries iniciais do 

ensino fundamental, não possuem formação específica para trabalhar matemática e isso 

ocasiona um desafio à prática. 

Quando se indagou sobre desafio, que compõe o NC do termo indutor ensino de 

matemática na SAEE o sujeito responde: 

Eu acho que... de repente a palavra desafio, ela deveria tá no topo da lista, por dois 

motivos: primeiro é um desafio pra o professor de SAEE trabalhar com ensino de 

matemática, tendo em vista muitos não terem a formação para tal. (SUJEITO, nº09, 

SAEE). 

Fica claro que o professor da SAEE reconhece as dificuldades que lhe conferem a 

prática pelo fator de não ter formação específica e com isso subtende-se que o mesmo, se 

desdobra no seu papel de ensinar matemática, ocasionando um certo desconforto na sua 

didática. A dificuldade, elemento do NC termo indutor ensino da matemática, encontra 

significado explícito nesta situação, o que pode ocasionar sentidos de exclusão ou inclusão 

para os professores na medida em que se apropriam ou não dos conhecimentos matemáticos 

para poder repassá-los. 

Em se tratando da formação de professores pedagogos(polivalentes) e o ensino de 

matemática, Moura aponta que, 

Para atingir a meta dos cursos de formação do professor deveriam dar 

mais atenção à formação nas áreas específicas. Sabemos que na 

formação desses professores em nosso país, até o momento atual, 

ainda é dominante a formação com terminalidade no magistério 

secundário, onde a matemática é, via de regra, abordada no ponto de 

vista da didática dos conceitos aritméticos elementares, deixando a 

desejar um maior aprofundamento dos conceitos fundamentais da 

matemática e de suas relações com outras áreas (2005, p.18).  

Então, uma das formas apontadas pelos sujeitos em dirimir esta questão é buscar a 

troca de saberes entre os professores da SAEE e entre os professores da SAEE com 

professores da Sala regular. Quando se perguntou o que os professores da sala regular 

deixariam como sugestão para os professores da SAEE? Eles responderam:  

(...)andar junto com o professor, é... necessário. Até Por que o professor teve uma 

estratégia em sala, que deu certo. E que de repente, o professor de AEE souber, dessa 

estratégia ou vice e versa, ele vai conseguir também, outros resultados com esse 

sujeito. Então, assim... se andar juntos, conseguir trocar. Com certeza o maior 

beneficiado vai ser o aluno. (SUJEITO nº03, sala regular) 
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Eu acho que a maior sugestão, que eu posso dar é... ter a parceria desse profissional. 

Conhecer o professor que trabalha com essa criança, a forma como ele trabalha e os 

dois irem trocando. Por que se a principal finalidade do ensino do dois, é a 

aprendizagem do aluno (SUJEITO nº04, sala regular). 

Quando a mesma pergunta é feita para os professores da SAEE, eles respondem: 

Compartilhar os saberes, as experiências. Nas nossas salas, nós fazemos. Nós 

compartilhamos saberes. Nós trocamos experiências. Pois nós temos professores que 

têm um bom conhecimento na matemática. Têm outros que têm menos. Têm outros 

que têm um bom conhecimento de Libras, outros menos. Aqueles que se sobressaem, 

não é pra ser estrela. É pra passar conhecimento, né! Socializar os saberes, né! 

(SUJEITO nº05, SAEE) 

Seria bom que a gente tivesse... uma forma que.. um sitezinho.. nosso né... uma coisa 

da Sala de atendimento. Como vocês estão trabalhando matemática, né. Trocar 

experiências. (SUJEITO nº08, SAEE). 

A partilha de saberes é um dos encaminhamentos que permeia o trabalho pedagógico, 

os professores compreendem que esse é um fator indispensável a sua prática, pois a enriquece. 

Logo, há uma diferenciação entre as propostas desses sujeitos, os professores da sala regular 

sugerem trocas entre eles e os professores especialistas, reconhecem que ambos possuem seus 

saberes e estratégias particularizadas e podem se complementar favorecendo a aprendizagem 

do aluno. Já os professores da SAEE propõem trocas entre si e lançam mão da ideia do uso 

das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) para favorecer está troca.  

Os sentidos dos professores da sala regular estão voltados ao significado da palavra 

estratégia, elemento encontrado na periferia do termo indutor ensino da matemática na SAEE, 

estratégia esta impulsionadora e de grande relevância na prática docente. Não considerada um 

elemento como elemento neutro, mas que se reinventa à medida que as necessidades dos 

alunos surgem, o que enfatiza os sentidos de inclusão dos alunos com deficiência na sala 

regular. Os professores da SAEE reconhecem a diversidade de formação inicial e continuada 

dos seus colegas que também atuam na SAEE, afirmam fazer trocas de experiências entre si, 

dão significados as estratégias utilizadas como fruto de trocas de saberes e construções 

coletivas entre eles. Apontam os sentidos de inclusão no ensino da matemática, através do 

debruçar-se sobre os conhecimentos alheios à sua formação e que a partilha de saberes 

transcende o espaço de trabalho, podendo ser compartilhado através das TICs. 

Segundo Rosa ao realizar reflexões sobre a relação da teoria e prática na matemática 

no ensino fundamental e médio, destaca que: “O professor deve estar sempre em contato com 

outros profissionais de sua área, trocando e adquirindo novas experiências” (2008, p.12). 
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Outro ponto que analisamos quanto à solicitação de parceria entre os dois grupos de 

profissionais é que os professores deixam transparecer nas entrelinhas que esta parceria está 

longe da realidade, simbolicamente os dois universos não conversam, didaticamente 

trabalham separadamente e de maneira desigual. Neste sentido, como propor uma educação 

inclusiva de sucesso? Portanto, nesta situação o sujeito declara e sugere que, 

Nós temos que procurar, não está ali só no nosso mundo, o mundo da sala de AEE.  

Nós temos que procurar interagir também, com o professor da sala de aula. Até 

mesmo para mostrar para ele, que a sala de AEE, não é uma sala de reforço, como 

muitos pensam. Não é só um local pro aluno ficar quando não têm nada para fazer. 

Mas sim é uma extensão da sala regular. Acho que é isso (SUJEITO nº09, SAEE). 

 Não há como pensar em uma escola inclusiva sem pensar na qualificação dos seus 

atores para um ensino de qualidade. Refletindo sobre as conjunturas legais, Oliveira propõe 

que,  

No espaço educacional que trabalhe numa perspectiva inclusiva, a 

qualificação profissional deve considerar a relação dialógica entre a 

educação regular e a educação especial.  Uma formação mais 

globalizada, evitando que o do professor especializado, se volte 

apenas para o conhecimento das deficiências, centrando-se nas 

dificuldades dos alunos e caminhe na contramão dos princípios e 

fundamentos da educação inclusiva, (2009, p.56). 

 

Uma qualificação que proponha aos professores da sala regular responsabilidade de 

conhecer o aluno com que trabalha e busque também alinhar a sua prática junto aos 

professores do Atendimento Educacional Especializado-AEE e vice-versa. Afinal, a proposta 

da educação inclusiva é uma educação que atenda às necessidades de todos. Leiamos a fala 

que anuncia esta necessidade: 

Eu acredito que a palavra que tanto aproxima o professor da SAEE como professor da 

sala de aula   é conhecimento. Por que? O que o professor da sala regular quer? Que o 

aluno aprenda. Que o aluno consiga adquirir o conhecimento que é o a gente luta na 

sala de atendimento. Mas essa palavra também é o que separa profundamente o nosso 

trabalho.  Por que eles lá, eles dizem: “eu não tenho conhecimento sobre as 

dificuldades deste aluno, então por isso que eu estou trazendo pra você, que sabe como 

se trabalha, estou trazendo aqui. Por que eu não sei, não fui capacitado, não fui 

formado. Então, eu não sei, não conheço sobre isto, estou trazendo para você”. 

(SUJEITO nº07, SAEE). 

Um foco na capacitação também é encontrado nas falas dos sujeitos que reconhecem a 

busca pelo conhecimento como passo primordial para reinvenção e sustentação da prática 

docente. Diante do exposto, o sentido do elemento conhecimento aparece no NC do termo 

indutor ensino da matemática e na primeira periferia do termo ensino da matemática na SAEE 
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como preponderante para qualidade da atuação docente, o que simboliza com mais força, a 

capacidade do professor em mediar esses ou aqueles conteúdos.  

Quando se indaga o porquê da presença das palavras que compõem o NC de ensino de 

matemática os professores das SAEE relatam: 

Eu acho que...realmente a gente precisa ter mais recursos, investirem mais nisso para 

poder melhorar o ensino de matemática. Fora a capacitação do professor, claro! 

(SUJEITO nº04, SAEE). 

Nestas falas podemos compreender que o sentido é de que não há como utilizar 

recursos sem pensar nos conhecimentos que os norteiam. Não há como usar materiais 

pedagógicos didaticamente, sem saber as suas finalidades. Os momentos de capacitação 

colaboram para que o professor situe a sua prática junto aos recursos que possuem ou que 

venham a produzir. A simbologia da capacitação como ferramenta de qualificação se 

apresenta nos discursos dos professores, quando sugerem aos seus colegas que: 

Primeiro: capacite-se, leia, estude, faça cursos. Eu acho importantíssimo. Não espera 

apenas que essas capacitações venham até nós. Eu acho que nós precisamos, nos 

capacitar. Troque experiências com outros colegas, com outras escolas, com outras 

realidades. A capacitação é importantíssima para que a gente possa conhecer mais o 

nosso trabalho. (SUJEITO nº09, SAEE) 

Os docentes localizam no próprio colega a tarefa de qualificação, sem pensar na 

instituição, como se fosse mérito do sujeito. Ou quando se pergunta “o que mais se aproxima 

ou mais se distância da sua prática”, relativos aos elementos do NC para o termo indutor 

ensino de matemática: 

Para a pessoa desenvolver seu trabalho têm que ter, gostar...do conhecimento. 

(SUJEITOnº04, SAEE). 

Mesmo reconhecendo o professor como um profissional da construção intelectual do 

conhecimento, não há sinais de profissionalização, por que esta se encontra como um atributo 

individual e não da profissão. Relativo aos elementos que compõem o NC do termo Ensino de 

matemática na SAEE, tivemos as seguintes categorias: 

O aprender ele é necessário para a compreensão do ensino de matemática. (SUJEITO 

nº09, SAEE). 

Os professores sempre se colocam na condição de aprendiz. Interpelam o ato de 

aprender como necessário para uma prática mais eficiente. Ao mesmo tempo, revelam que 

desconhecem alguns conceitos matemáticos e que este universo precisa ser constantemente 
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estudado para que possam proporcionar a construção das competências por parte dos alunos 

de maneira eficaz.  

A ação de aprender e a realização da aprendizagem, elementos de alta importância 

aparentes nos dados do EVOC, são estruturantes e significativos para os professores e alunos, 

uma vez que, determinam os níveis de desenvolvimento do indivíduo. Por parte do professor, 

este propicia novas oportunidades de compreensão do conteúdo e por parte dos alunos, a 

possibilidade de superar dificuldades e manter-se em igualdade de condições no processo de 

ensino e de aprendizagem, o que preconiza a perspectiva inclusiva 

Os momentos de formação estão para além da formação inicial e estão envolvidos em 

todos os processos de qualificação complementar que venham gerar trocas de experiências e 

reflexões teóricas, o que muitas vezes nomeamos de formação continuada. Para Cruz e 

Monteiro,  

A formação continuada reedita o sentido da formação do professor em 

seu papel de pesquisador, legitimando-o como aquele que reconhece o 

valor da prática e acredita que as experiências não podem ser 

transplantadas, mas sim reinventadas. Nesse sentido, para que os 

ensaios sobre o fazer docente sejam sistematizados, como cabe ao 

saber científico, se faz necessário que o professor disponha de tempo, 

investimento, espaços coletivos de reflexão e de crítica. (2013, p. 40). 

O que podemos considerar é que os momentos de formação continuada conferem ao 

professor o reconhecimento de que seus conhecimentos são plásticos e mutáveis. E esse 

processo não se dá apenas nas relações de grupo, mas à medida que o professor sinta 

necessidade de buscar novos conhecimentos. Entretanto, quando se referem ao conhecimento 

em matemática, a situação não se resolve apenas com a formação continuada, considerando-se 

o valor simbólico agregado à matemática como uma disciplina de difícil acesso.  Neste 

sentido a themata da capacidade e/ou incapacidade do professor em aprender matemática 

permeia todos os discursos deste tópico. A despeito desse sentido compartilhado, os 

professores consideram que não são professores de matemática e mesmo assim reconhecem a 

necessidade constante de buscar conhecimento na área de educação matemática e formação na 

área educação especial. Os sujeitos ancoram suas perspectivas nos conhecimentos que 

possuem e nos que devem ser adquiridos e materializam, nas estratégias utilizadas para 

mediação em sala de aula, a capacidade e/ou incapacidade. 
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4.4.2.2 Didática e o trabalho concreto com jogos 

 

Libâneo(1994), reitera que,   

A didática um dos ramos de estudo da Pedagogia investiga os 

fundamentos, as condições e modos de realização do processo de 

ensino, baseando-se numa concepção de homem e sociedade. Cabe à 

didática converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos 

de ensino, além de selecionar conteúdos e metódos de acordo com 

seus objetivos, a fim de estabelece vínculos entre ensino e a 

aprendizagem. (p.25). 

É por este caminho que inferimos nossas proposições sobre as falas dos sujeitos que 

trazem para sua prática docente, o concreto, como um elemento necessário para a qualidade 

do ensino e o alcance da aprendizagem. Vejamos, 

Acho que matemática eeee... precisa ser trabalhada como uma disciplina(risos).... mais 

assim....é ...mais prática que têm né...por que em tudo a gente usa. (SUJEITO nº05, 

SAEE) 

É... eu acredito que, trabalhar mais o lúdico, concreto, e com todos os alunos dentro 

em sala.... Eu acho que isso tudo facilitaria bastante.... é indispensável, você ter 

matérias adaptados, você ter adaptação, as especificidades dos alunos com deficiência 

para poder trabalhar, a matemática, é necessário, se não têm materiais adaptados, você 

não têm condições de trabalhar.(SUJEITO nº08, SAEE). 

 Nos recortes, encontramos sentidos de valorização ao trabalho pedagógico com o 

concreto, com a impressão de que sem ele a aprendizagem não acontece. Talvez esses 

professores por atuarem com pessoas com deficiência, tenham a facilidade de enxergar de tal 

modo, por estarem imersos na Sala de Recursos Multifuncionais- SRM/SAEE.  

O significado atribuído aos materiais- pedagógicos (elemento encontrado na periferia 

do termo indutor ensino da matemática na SAEE) é ancorado por outros elementos apontados 

no EVOC como a necessidade de inventar algo novo ou redimensionar os recursos conforme 

a peculiaridade do aluno. Os professores declaram ainda que só conseguem fazer com que os 

alunos alcancem a aprendizagem, se utilizarem materiais específicos na mediação do 

conhecimento, o que acaba atrelando a sua capacidade de ensinar matemática aos materiais 

concretos e não aos saberes docentes. Desta maneira, a aprendizagem do aluno é ligada a uma 

relação direta com os materiais-pedagógicos e, não, à sua capacidade de ser pensante, o que 

pode repercutir a sentidos de exclusão do aluno com deficiência. 

Entendemos que os professores recorrem aos recursos como suporte à abstração que, 

para muitos alunos com deficiência, o sentido da matemática só é suscetível com uso de 
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materiais concretos. O material concreto descrito pelos professores é classificado como pronto 

ou adaptado desde que favoreça a aprendizagem. O material adaptado são tecnologias 

assistivas que, de acordo com as iniciativas legais, se constituem como: 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social 

(BRASIL - SDHPR. – Comitê de Ajudas Técnicas – ATA VII) 

 

Em relação à dimensão concreta e abstrata da matemática, professores que ensinam 

matemática dão importância aos recursos porque, 

Talvez o que mais os preocupe e daí a importância do concreto na 

matemática, seja a Possibilidade de ser a mesma uma ferramenta 

suscetível de garantir a exatidão do conhecimento. Dessa forma, não é 

pelo exercício de um rigor dedutivo que o professor se aproximará da 

verdade desta ciência e, sim, pela possibilidade de precisão que ela 

pode lhes oferecer (MAIA, 2001, p.92). 

 

Diante do pressuposto acima, os professores atribuem aos jogos a ideia de material 

lúdico, divertido que, em estado de uso, assume o papel fundante de protagonizar o ensino:  

 

E as dificuldades da matemática depende da forma, por que se você jogar e se você 

trabalhar com jogos... ai você.... ai..(gaguejou), fica mais divertido. Trabalhar com a 

vivência dele com a problematização da vida deles, fica mais fácil. (SUJEITO nº06, 

SAEE) 

E como recurso a gente utiliza, é o material lúdico é uma forma de aprender diferente. 

Ele não chega na sala de aula ele não têm caderno, ele não tem quadro branco... tudo é 

trabalho no lúdico. São jogos são leituras.. é.. são fantoches... então, tudo é no lúdico. 

Por que a gente tem que buscar o que interessa a ele.  (SUJEITO nº02, sala regular). 

 

 Para os docentes o jogo é capaz de retirar impressões enfadonhas da prática 

conteudista, traçar caminhos mais prazerosos para a aprendizagem, fazer circular a 

compreensão do conteúdo através das interações com o jogo e com o outro, sem resquícios de 

imposição. Segundo Moratori, “O jogo educativo deve proporcionar um ambiente crítico, 

fazendo com que o aluno se sensibilize para a construção de seu conhecimento com 

oportunidades prazerosas para o desenvolvimento de suas cognições” (2003, p. 01).  

Os professores da SAEE fazem uma relação direta dos recursos pedagógicos com o 

cotidiano dos alunos. Já os professores da sala regular enfatizam a “brincadeira” (Lúdico), 
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como um elemento imprescindível à prática docente.  Ambos os elementos são encontrados 

nos dados do EVOC, para o NC do termo indutor ensino da matemática na SAEE, o que 

configura o sentido de uma matemática pautada no que real em uma dinâmica menos 

enrijecida, como é pontuada no senso comum.  

 Consideramos também que os professores determinam no trabalho com jogos para a 

matemática uma relação entre a realidade e o imaginário, ou seja, são materiais simbólicos 

que atuam na resolução de problemas que os alunos não elevaram ao nível das operações 

formais. Segundo Pastells (2009), “As crianças jogam porque o jogo, em si mesmo, é um 

prazer, porém a maior importância reside no fato de que permite resolver simbolicamente os 

problemas e possibilita pôr em prática distintos processos mentais (p.11).  

 Com isso, as dificuldades encontradas nas práticas dos professores se redimensionam, 

pois o trabalho com o concreto recai sobre a ideia de um ensino de qualidade e de uma 

aprendizagem de sucesso. Vejamos, 

Mas quem ensina matemática as vezes tem dificuldades, por que também, eu acho que 

é uma disciplina, que exige muito o trabalho com o concreto, com material, tudo... dai 

parte pra facilitar o eixo da aprendizagem. Então, todas as dificuldades que a gente 

tem, ah... tenho dificuldades em adição, em resolver problemas, situações problemas, 

não é, o conhecimento em si, o raciocínio, se eu promover muita pratica com o 

material, ai depois eu deslancho. (SUJEITO nº04, SAEE). 

Eu mudaria na ordem, primeiramente para raciocínio, segundo conhecimento, no lugar 

de dificuldade eu colocaria potencialidades(pausa) descobrir o potencial do aluno, na.., 

em todas as áreas de conhecimento, não somente de matemática, o que ele sabe, né, 

para tirar dele, e.. não colocaria números, colocaria quantidades, trabalhar(pausa) em 

cima de coisas mais... mais concretas. (SUJEITO nº 05, SAEE). 

  E se fosse para mudar a ordem dos elementos do Núcleo Central ou substituí-los, os 

profissionais dizem que os materiais manipuláveis aparecem para resolver aspectos não só das 

dificuldades de aprendizagem, mas também como um objeto fomentador das descobertas de 

potenciais do aluno. O que parece, é que os discentes têm potencial e precisam apenas ser 

estimulados, afinal o pensamento é construído nas mais diversas interações e não só com o 

material concreto. Por isso, “o que há de concreto não é a matemática, mas as situações nas 

quais o homem pode e deve atuar tendo por domínio este instrumento de mediação cultural 

que é a matemática” (MAIA, 2001, p.97). 

A ideia esboçada pelos professores da SAEE, de que o material concreto é primordial 

à aprendizagem de matemática, repercute sentidos de inclusão quando se ancoram nos 

conhecimentos prévios dos alunos e nas suas potencialidades, sendo o professor apenas um 
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facilitador na construção do conhecimento sistematizado. Porém, apresentam sentidos de 

exclusão quando ancoram na utilização do material concreto como único meio de transpor as 

dificuldades do aluno, o que indica a crença de que o aluno é incapaz de pensar sem lançar 

mão do que é manipulável. 

Ainda se tratando de recursos para o ensino de matemática os professores de sala 

regular apontam para o sentido do uso materiais tecnológicos: 

É...concordo com o sujeito 06, trabalhar de forma lúdica sempre e trazendo sempre o 

cotidiano e o material concreto também, que é uma coisa super importante pra sala de 

aula. Tanto o concreto, é.....concreto, pegando e tal... quanto a questão tecnológica 

também que é uma questão que a... que os alunos especiais, eles gostam muito. O 

tablete, o computador, a mesa tecnológica, ela é bem importante e pode ser bem 

utilizada. (SUJEITO nº03, sala regular). 

Eu concordo com sujeito 02, que antes de qualquer trabalho, é... o adulto ele deve 

conhecer..quem é aquele aluno...as dificuldades que ele têm, ou que ele já sabe. Pra 

poder construir um trabalho com eles. E concordo com que os outros sujeitos falaram 

também. Utilizar softwares interessantes.. a partir do momento que eu conheço, eu 

posso ir... é...criando situações de aprendizagens. Materiais concretos, softwares, em 

fim. (SUJEITO nº04, sala regular) 

 A ancoragem no uso de tecnologias, em favor da aprendizagem, é uma discussão bem 

contemporânea, pois muitos profissionais da educação fazem uso de recursos tecnológicos 

para ratificar e aprimorar a sua prática.  Mas, o que chama atenção é essa intimidade do 

professor com a tecnologia. Será que não é um modismo, um arranjo nos processos de ensino 

ou o professor de fato domina as competências necessárias para o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TICs? A tecnologia não é a salvadora da pátria se o docente não 

souber fazer uso como ferramenta motivadora e estimuladora do pensamento. Como aponta 

Carvalho, 

À medida que as TCI ganham espaço na escola, o professor passa a se 

ver diante de novas e inúmeras possibilidades de acesso à informação 

e de abordagem dos conteúdos, podendo se libertar das tarefas 

repetitivas e concentrar-se nos aspectos mais relevantes da 

aprendizagem, porém, torna-se necessário que o professor desenvolva 

novas habilidades para mover-se nesse mundo, sendo capaz de 

analisar os meios à sua disposição e fazer suas escolhas tendo como 

referencial algo mais que o senso comum. (2009b, p.02) 

 

A tecnologia apontada pelos sujeitos, cria significado a partir de outros elementos 

existentes na zona de contraste dos dados do EVOC, é uma ferramenta que, se bem utilizada, 

pode deixar mais dinâmica a aprendizagem promovendo motivação dos alunos em aprender. 
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Sendo assim, dá sentido de inclusão, uma vez que foca na necessidade do aluno não o 

deixando de fora dos processos de ensino e de aprendizagem. 

No aspecto didático delineado neste tópico, encontramos elementos que fomentam 

novamente as thematas de normalidade/anormalidade e capacidade/incapacidade. Os 

professores representam sua capacidade de ensinar melhor e os alunos de aprender 

significativamente através da alta importância aos materiais pedagógicos, concretos e jogos, 

utilizando-os como alça de apoio didático indispensável para os processos de ensino e da 

aprendizagem. Esta valorização dos materiais manipuláveis, também leva os docentes, em 

algum momento, a se distanciarem das potencialidades de abstração dos alunos, tornando-os 

incapazes de aprender de outra forma. O que com os professores justificando o uso desses 

recursos através da deficiência do aluno, ou seja, da sua “anormalidade”. 

4.4.2.3 Didática como uma metodologia criativa 

  

Um elemento recorrente no diálogo construído no grupo focal foi a temática 

Criatividade. Esse elemento aparece nos dados do EVOC, porém não compõe o quadrante de 

frequência estatística significativa. 

O ensino e a aprendizagem são processos que usam constantemente a criatividade para 

favorecer o seu sucesso. A criatividade no raciocínio lógico, a criatividade na construção de 

instrumentos (materiais pedagógicos), a criatividade nas interações dialógicas, são 

“roupagens” (dimensões) que aparecem no discurso dos professores.  

 A primeira dimensão diz respeito ao ato criador do aluno em construir situações 

didáticas com o aluno com deficiência, reconhecido no processo de aprendizagem como 

mediador do ensino: 

Eu vou dar um exemplo assim: têm um aluno com deficiência visual e o outro que é 

surdo, então, havia um bloqueio na comunicação, por que ela iria falar e ele não iria 

ouvir, então, ele chegou e resolveu o problema. Veja, o aluno como é criativo, usar a 

criatividade. Então a gente tem que ter sensibilidade, criatividade, né!? Ele chegou fez 

os sinais pra ela e pedia para eu falar. Veja, ele fez três coisas: fazia os sinais na 

própria mão da aluna, escrevia no papel e eu lia. Vejam só! Um aluno surdo! 

(SUJEITO nº04, SAEE) 

No fragmento acima, o professor, coloca o aluno como protagonista dos processos de 

ensino e de aprendizagem. O docente se expõe ao ato de ensinar promovido pelo aluno e 

compreende que favorecer um ambiente de troca, ajuda a alcançar os objetivos propostos. 
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Neste caso, o professor reconhece que não sabe de tudo e valoriza as competências que o 

aluno possui. 

Neste caso, fica evidente que o professor ao estimular o aluno a ser protagonista no 

processo pedagógico, encontra sentidos de inclusão quando valoriza a criatividade do 

discente, verificando neste elemento aportes significativos para apreensão do conhecimento 

sistematizado. 

 Outra dimensão é quando o professor também se considera um ser criativo capaz de 

construir instrumentos que favoreçam a aprendizagem. A criatividade é parte da sua função 

docente e sem ela, considera-se incapaz de mediar de maneira significativa os conteúdos 

didáticos, já que a matemática é uma disciplina difícil. Leiamos,  

Eu me considero isso. Faço... preparo.. não é. Inventoras, criadoras. Eu crio material, 

para ensinar a matemática. Não sou professora de matemática. Mas, crio material. Eu 

adapto os conteúdos. Faço aquela adaptação dos conteúdos. As adaptações razoáveis. 

Possíveis. Não é!(SUJEITO nº05, SAEE). 

Eu acredito que eles escolheram essas palavras por que têm relação com esse cotidiano 

deles. É o aprender, é.. um desafio, têm que ser lúdico por que eles estão lidando .. tem 

que criar estratégias, pra atrair esse aluno, e mostrar que ele pode aprender de uma 

forma mais... tranquila e atrativa. (SUJEITO nº04, sala regular) 

O professor que ensina matemática reconhece que não possui conhecimentos 

específicos de matemática e isso é desafiador à sua prática docente, porém acredita que a 

dificuldade em lecionar a disciplina pode ser superada pelo uso de materiais pedagógicos 

criativos. É como se a criatividade o apoiasse na compreensão dos conteúdos didáticos.  

O professor da SAEE afirma exatamente isso, que cria o material para poder ensinar o 

conteúdo, subtende-se para facilitar a aprendizagem. Já o professor da sala regular remete à 

criatividade como superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos com deficiência, já 

que trabalhar com eles é um desafio e foge dos padrões de normalidade. Nestes casos, a 

criatividade ancora-se na necessidade, ou seja, é necessário (elementos encontrados na zona 

de contraste e periferia dos dados do EVOC) que os professores sejam criativos para poder 

motivar a aprendizagem, porém para os professores da sala regular, também ancora-se como 

“remédio” que atua na incapacidade dos alunos em aprender, por estarem fora do padrão de 

normalidade, ou seja, por terem deficiência, o que evidencia sentidos de exclusão.  

Vejamos outra dimensão para a criatividade apresentada pelo professor de sala 

regular: 
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...é sempre bom você trabalhar de forma criativa, estimulando, né, desafiando. E as 

crianças gostam disso. Seja criativo, por que um...não adianta, as vezes um professor 

ter tanto material....mas ele não tem uma criatividade. Fica lá o material encostado. E 

outros não. Eu mesma.... eu não sei confeccionar. Mas eu tenho muitas... é....vêm a 

minha mente muitas questões de trabalhar. Aí eu falo com a colega... que acontecia 

muito isso quando eu trabalhava com a minha parceira... e ela construía. (SUJEITO 

nº05, sala regular). 

Para Seabra, “A criatividade não é um elemento adicional, algo extra para o qual é 

necessário encontrar-se tempo na vida ocupada. A criatividade é, em vez disso, uma maneira 

de realizar o que já fazemos de uma forma melhor, mais rica e mais produtiva’ (2008, p.14).  

É notável que esse professor, reconhece que a criatividade é uma junção de 

competência com habilidades e sabe que o processo requer trabalho de equipe, de forma 

somativa, e a mistura de saberes centra esforços no aluno que é o foco dos objetivos docente. 

A criatividade se apoia em outro elemento aparente nos dados do EVOC: divisão. Apesar da 

divisão ser uma das quatro operações da matemática, ela aparece neste contexto como divisão 

de tarefas que, embora sejam realizadas por partes, compõem o resultado final que é 

aprendizagem -  e isso é legítimo no processo de inclusão, pois diz respeito à construção de 

recursos diversificados que ajudem a promover o desenvolvimento de todos os alunos. 

Reafirmando assim os sentidos de inclusão, não só para o ensino da matemática, mas para 

qualquer disciplina. 

A criatividade também é vista pelos participantes como a “salvadora da pátria” na arte 

de ensinar e o professor chega a confirmar que o conhecimento sobre os recursos pedagógicos 

por si se esvaziaria, se o professor não for capaz de imaginar ações significativas no seu uso.  

(...)realmente essa questão de... criatividade ela é muito importante, porque, embora 

você tenha vários recursos...mas se você não tiver criatividade, nada disso pode 

adiantar. Da mesma forma da pessoa que não têm recurso, mas ela tem criatividade. 

Então, assim...ela pega uma revista e ela consegue fazer milhões de coisas, e promover 

a aprendizagem desse sujeito.(SUJEITO nº03, sala regular). 

 O que eu gostaria de acrescentar, em tudo isso, é que usando a criatividade e 

trabalhando de forma lúdica, com certeza o conhecimento, vai surgir com mais 

facilidade e prazer. (SUJEITO nº06, sala regular). 

Para Cruz e Monteiro,  

Na perspectiva sociointeracionista de sentido inovador, a Matemática 

é entendida para além da racionalidade, e compreendida como uma 

área de investigação com espaço para a criatividade, dado o caráter 

simbólico, abstrato e hierárquico dos seus conteúdos. Tal sentido 

sugere a importância da formação docente para que na prática 

pedagógica o professor que ensina Matemática não apenas ensine, mas 

possa desafiar o aluno no desenvolvimento de suas estruturas 

cognitivas (2013, p.39-40). 
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A criatividade chega ser para estes professores a protagonista na presença do professor 

capaz de operar milagres na aprendizagem, de dar sentido ao novo, superar dificuldades, 

tornar o professor apto na sua função, levando o mesmo a considerá-la mais valorosa do que o 

próprio conhecimento, sobre o objeto, o meio e o outro. Neste caso, o ensino de matemática é 

representado, por sentidos de exclusão, uma vez que o professor se coloca incapaz de ajudar a 

construir as competências dos alunos, caso não lance mão da criatividade ou não a possua, 

colocando a mesma como divisor de águas nos processos de ensino e de aprendizagem. 

A criatividade sempre é positiva nas suas variadas formas. Nos estudos de Seabra, 

As pessoas são criativas em virtude de uma combinação especial de 

atributos de personalidade, inteligência e estilo cognitivo. A 

criatividade pode tomar múltiplas formas e expressar-se, também, de 

diferentes maneiras e isto deve-se, pelo menos parcialmente, às 

combinações entre tipos de inteligência, de personalidade e de estilo, 

que são praticamente infinitas. (SEABRA 2008, p.18). 

 

Ao discutir as dimensões da criatividade, aparecem no discurso dos sujeitos a ideia de 

anormalidade atrelando o uso da criatividade como elemento de superação à diversidade 

encontrada na sala de aula. Foram enfocadas também questões relativas à capacidade e 

incapacidade dos professores em ensinar matemática, buscando na criatividade enfoques que 

sustentassem a ideia de que o ensino criativo transpõe as dificuldades dos alunos gerando 

aprendizagem e dos próprios professores em ensinar. 

4.4.2.4 A Didática e a família do aluno 

  

Um elemento que apareceu no diálogo dos participantes foi a família do aluno e sua 

relação com a prática docente. Esta conotação não apareceu no EVOC, porém foi citada no 

grupo focal sobre dois viéses: a família desinformada sobre o papel da SAEE e da situação do 

filho e a família que também é provedora e mediadora da aprendizagem. 

Sabemos que a própria legislação coloca a família como corresponsável pela educação 

dos filhos quando propõe, 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
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comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

1988) 

 

Embora se saiba que esta foi uma forma de desresponsabilização do Estado, é legitimo 

para os professores que o espaço educacional seja cúmplice da família, propondo apoio e 

entendimento sobre as práticas de sala de aula e trocas de experiências realizadas junto ao 

sujeito aprendiz, uma vez que “A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisas, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais.” (BRASIL, 1996). 

Neste sentido, os participantes declaram que a falta de participação dessas famílias no 

contexto escolar esbarra no avanço do desenvolvimento do estudante o que, a priori, se 

referem às pessoas com deficiência, porém estendemos essa noção a todos os alunos. Os 

professores da sala de atendimento ancoram o insucesso das suas práticas à falta de apoio da 

família e comunidade escolar: 

Eu sugeria, assim... esclarecimento do papel do professor na sala de atendimento. O 

que é? Pra dentro da comunidade da escola mesmo. Da direção. Dos próprios 

professores, da família. Qual é o nosso papel, ali? Não é. Eu acho que muita gente não 

sabe o nosso papel na sala. Então manda o aluno. Têm que ir resolver.... fazer 

atividade.. vai para sala de reforço. Então, nós não estamos ali pra isso. Então, a partir 

do que a direção esclareci pra comunidade da escola, o papel da sala, o nosso como 

professor... já é meio caminho andado para se desenvolver um trabalho mais 

consciente. Eu acho que é isso. Eu sinto falta disso. (SUJEITO nº03, SAEE). 

 O trabalho consciente pode ser entendido, como trabalho eficaz. Esse professor se 

sente invisível quanto à sua prática, o que impossibilita, em alguns momentos, que o seu 

objeto de trabalho, o ensino, consiga motivar e construir uma aprendizagem de sucesso. Outro 

aspecto que devemos observar na fala anterior é que esse professor se sente desvalorizado no 

seu papel, quando a comunidade escolar o coloca como professor de reforço.  

Sabemos que os professores de reforço escolar mediam o ensino, a favor de uma 

aprendizagem significativa, levando o aluno a transpor suas dificuldades de aprendizagem. Os 

professores da SAEE também ajudam a transpor dificuldades de aprendizagem, mas não 

conseguem se ver no papel de reforço escolar. 

Diante do exposto, encontramos explicitamente a ancoragem no significado da palavra 

conhecimento, elemento encontrado dos dados do EVOC. O conhecimento aqui é canalizador 

de melhoria para a atuação docente. O sujeito indica que as famílias e comunidade escolar 
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como um todo desconhecem o seu papel, logo este fato enfraquece a sua prática, o que pode 

fomentar sentidos de exclusão à medida que o professor perceba-se também como “estranho 

no ninho”, semelhante aos seus alunos com deficiência. 

 Encarregados da regência na sala de atendimento, o professor solicita que a família se 

responsabilize pela aprendizagem do aluno e, ao mesmo tempo, concorda que deve ser 

orientado por ele, uma vez que a construção das competências não se encerra na sala de aula. 

Gente, a gente tem que trabalhar com as famílias, porque, às vezes constrói aqui, em 

um período, uma tarde, uma manhã ou uma noite. E, muitas vezes, o aluno chega em 

casa e é totalmente desconstruído tudo aquilo que a gente fez” (SUJEITO, nº09, 

SAEE) 

 Este clamor da professora culpa a família pela não-aprendizagem do aluno e recorre 

ao pensamento pedagógico de que a aprendizagem precisar transpor os muros da escola, pois 

o tempo didático na escola isoladamente, sem a parceria com a família, é insuficiente para 

uma real fixação das aprendizagens. Neste caso, se esfacela o discurso de que a aprendizagem 

só ocorre na escola, na qual o professor transfere o conhecimento para o aluno, considerado 

raso de conhecimentos. Talvez, este profissional não entenda que este aluno com deficiência 

precise de um tempo maior para aprender. Não só os alunos com deficiência, mas todos os 

alunos têm seu tempo pedagógico individualizado. Logo,  

Uma boa relação entre a família e a escola deve estar presente em 

qualquer trabalho educativo que tenha como principal alvo, o aluno. A 

escola deve também exercer sua função educativa junto aos pais, 

discutindo, informando, orientando sobre os mais variados assuntos, 

para que em reciprocidade, escola e família possam proporcionar um 

bom desempenho escolar e social às crianças (PLATINA,2009, p. 08) 

Podemos encontrar sentidos de inclusão para os professores da SAEE, ancorados na 

necessidade do trabalho com as famílias e no acompanhamento delas em relação ao 

desenvolvimento dos seus filhos e suas potencialidades. É necessário que o professor esteja 

aberto a construir relações com estas famílias, para que possa dar os encaminhamentos 

contundentes às necessidades de seus alunos, possibilitando assim a sua aprendizagem.  

Apesar desta solicitação, existem professores e famílias que conversam quanto ao 

desenvolvimento do filho/aluno, mesmo que em alguns momentos, para ambas as partes, seja 

um desafio estabelecer esta relação. Muitos professores sabem da estrutura da família de seus 

alunos e alegam que esse contexto, é um fator preponderante para o insucesso da prática e, 

por vez, da aprendizagem. Leiamos,  
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O que mais aproxima...são os desafios, né. Por que nós vamos ter... estudantes com 

deficiências diversas... né... com famílias estruturadas ou não. Por que o mais 

frequente... é a família desestruturada. A mãe fica só com esse filho. Então isso é um 

desafio muito grande quando aquela mãe vêm...é...com aquele menino no braço... de 

longe... de Jaboatão. E entrega aquela criança, pra passar....no caso....um turno com a 

gente. Então, isso é...um compromisso que ela nos delega. Então é um desafio 

trabalhar. E...por que é um desafio? Por que... são coisas novas. Mesmo que eu já 

trabalhe vários anos na sala. Quando chega um outro aluno...ele é mais um desafio. 

Por que ele é uma pessoa única. Então, eu vou ter que fazer todo um trabalho de 

investigação... pra ver o que atrai ele. Certo. E assim...o que... se distancia um pouco, é 

aprendizagem formal. A aprendizagem escolar. A aprendizagem da escrita e da leitura. 

Não é. Por que nós temos estudantes, com comprometimentos tão grande que... esta 

competência ele não consegue adquirir. Em contra partida, a gente tem uma cobrança 

da família. Por que? Ele não tá na escola? Então qual é o papel da escola? É ensinar a 

ler e a escrever. Então por que professora meu filho não chega a isso? (SUJEITO nº02, 

sala regular). 

Nesta fala do professor da sala regular, se reflete a incerteza desse professor quanto à 

aprendizagem do aluno, ancorada na ideia de que sua realidade familiar desestruturada, suas 

condições sociais e econômicas o impeça de aprender. Logo, esta é uma situação desafiadora. 

A família lhe confere esta tarefa, colocando em questão o seu papel de professor e 

implicitamente declarando que as características impeditivas, decorrentes da deficiência do 

seu filho, são estranhas ao seu conhecimento, mas de certa maneira, não é estranha a 

esperança de que seu filho se desenvolva. 

O ato de aprender por parte dos alunos com deficiência ou transtornos e dificuldades 

de aprendizagem, é determinado muitas vezes como incapaz, sendo reforçado por atitudes 

excludentes de alguns professores, que na verdade se sentem incapazes de levar o aluno com 

estas características a aprender. No caso acima do professor da sala regular, o mesmo 

consegue compreender esse universo a partir do momento que propõe a investigação do que é 

diferente à sua prática habitual, logo, suas atitudes conferem na busca de conhecimento, o que 

é considerado legal neste contexto multifacetado que é a inclusão educacional. 

Nesta pesquisa, o professor atribui à ideia de que a cobrança pela aprendizagem formal 

de conteúdo afasta a ideia de que um trabalho significativo é construído, especificamente, 

para atender as necessidades do aluno.  Portanto,  

O ambiente escolar e familiar no qual o aluno está inserido pode vir a 

acarretar um mau desempenho escolar seja por falta de estímulos, 

incentivo ou condições de ensino. Portanto, quando se fala em 

desempenho escolar, o ambiente familiar não deve ser relegado a 

segundo plano, mesmo quando se trata da educação formal, função 

considerada especificamente da escola, pois como se sabe o 

aprendizado tem início muito antes da vida escolar e sabe-se também 

que ao chegar à escola, a criança já traz consigo uma considerável 
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gama de conhecimentos, embora diferenciados em função do meio no 

qual vive (PLATINA, 2009, P.10) 

 O que podemos concluir é que o universo escolar em sua essência heterogênea, 

desconhece os papéis dos seus atores, gerando dissensos e instabilidades nas atividades 

pedagógicas que, por legitimidade, deveriam ocorrer de forma cooperada e congruente, sem 

jogo de responsabilidades, independentemente se o aluno tem deficiência ou não. Todavia, a 

ideia de que os aspectos de anormalidade que permeiam o trabalho do professor o faz solicitar 

em caráter de urgência uma parceria com a família, justificando ser desafiador para o 

professor e incapaz para o aluno com deficiência construir habilidades e competências apenas 

no espaço no tempo pedagógico da escola, o que torna mais distante a sua inclusão. 

4.4.3 Afetividade: a sensibilidade no contexto de alteridade 

 

Sabemos que a escola é um espaço heterogêneo nas suas relações e recursos humanos. 

Sujeitos diferentes, compostos de peculiaridades individuais que se misturam coletivamente. 

Essa diversidade gera dissensos e consensos no ensino, na aprendizagem e nas tomadas de 

decisão, mas que precisam ser guiadas pelo respeito e/ou sensibilizadas por outros 

sentimentos que facilitem a convivência e o trabalho de todos. 

As atitudes que circulam dentro da escola, mais precisamente na sala de aula, estão 

mergulhadas de intenções que se fundamentam entre os conteúdos a serem trabalhados e a 

necessidade que o aluno aprenda, bem como o desejo desse aluno em aprender. Com isso, 

para alguns sujeitos da nossa pesquisa, a didática está intrinsecamente ligada à sensibilização 

do contexto do ensino e da aprendizagem. Esta sensibilização, se reflete em atitudes afetivas 

nas relações entre o professor e o aluno. 

Um primeiro pressuposto, se verbaliza quando o professor propõe para o ensino de 

matemática uma dedicação que venha a superar qualquer dificuldade em aprender 

matemática, ou qualquer outra disciplina. Na verdade, o sujeito traz um indicativo de que a 

profissão docente deve estar pronta a dedicar-se integralmente ao seu aluno, na busca de 

instrumentos que facilitem e garantam o desenvolvimento da aprendizagem, como no 

exemplo: 

É... eu tiraria adição. Colocaria e... (pausa), na... (pausa), no topo a palavra dedicação, 

acho que as outras (pausa) e..., conhecimento, raciocínio, número e dificuldades, sim 

contextualiza(gagueira), faria apenas está troca. Por que acho que a palavra dedicação 

é necessária pelo fato de haver essa necessidade da dedicação pra se vencer a 
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dificuldade que é uma palavra premente no ensino de matemática (SUJEITO 

nº09, SAEE) 

Essa dedicação, de certo, está entrelaçada com manifestações de sentimentos, as quais 

surgem quando o sujeito se sensibiliza com o outro, com suas necessidades. Esse sentido, 

apresenta ao professor uma atitude de entrega e devoção à sua prática que tem como fim, 

levar o aluno a dirimir as suas dificuldades em aprender. O que configura a não-

profissionalização docente, ou seja, o professor faz porque dedica-se à necessidade do outro e 

não por que deve ser dedicado em todo seu fazer pedagógico sem estabelecer foco na 

diferença. 

A proposta de inserir dedicação do Núcleo Central - NC do termo indutor ensino de 

matemática, prevê além do sentido vocacional da profissão docente, a busca pela perfeição na 

responsabilidade da função que exerce. Para Tardif, 

..., um professor de profissão não é somente alguém que aplica 

conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente 

determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do 

termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos 

significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui 

conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade 

e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta (2007, p.23). 

 

Nos dados que aparecem no EVOC, o elemento atenção encontrado na segunda 

periferia do termo indutor ensino de matemática na SAEE, ajuda a ancorar esta sensibilidade e 

dedicação ao aluno com deficiência e/ou transtornos de aprendizagem. Porém, pode trazer 

sentidos de inclusão aos demais alunos que não possuem esta característica.  

Para dar conta deste universo educacional, heterogêneo e multifacetado, além da 

dedicação, os sujeitos apontam mecanismos de ordem emocional, explicitando de fato a 

sensibilização como aporte a ser adotado na prática docente, como se refere: 

É....eu sugeriria além do que tá proposto, a.... sensibilização, por que eu acho que, .... 

por falta de sensibilidade do professor, ou seja, ele vê no outro uma dificuldade muito 

maior de.. da qual ele realmente têm. Então eu acho que isso é um pouco de falta de 

sensibilidade com o outro. (SUJEITO nº09, SAEE). 

Quando ele falou em sensibilidade. Sensibilidade é a palavra-chave, né!. Então, se 

você é sensível ao tipo de aluno que você tem. Olhe para ele, para aquilo que falta. 

Olhe para que a pessoa... têm um potencial ali. (SUJEITO nº05, SAEE). 

As falas remetem diretamente à quebra de paradigma relacionada a rótulos de 

incapacidade e incompetência atribuída aos alunos. A sensibilidade nesse contexto aparece 
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com um papel fundante em transpor este universo de preconceitos que, por vezes, geram 

dificuldades na aprendizagem. O que nos chama a atenção é a certeza do docente em ancorar 

significado didático à sensibilidade, para justificar a sua incapacidade de enxergar o aluno 

para além de uma proposta engessada de ensino, na qual o professor é o detentor do saber e o 

aluno um receptor de informações sistematizadas. 

Podemos também refletir que só o conhecimento não é suficiente para dar conta das 

relações didáticas. Um bom professor precisa ser sensível às peculiaridades apresentadas por 

seus alunos e buscar nessa diversidade esforços para sair do foco da diferença e acreditar que 

todos são capazes de aprender. Corroborando com esta assertiva, Vygotsky(1996), em relação 

ao desenvolvimento da aprendizagem, traz a definição da Zona de Desenvolvimento 

Proximal, a mesma é a distância entre o desenvolvimento real (o que a criança já aprendeu) e 

potencial (o que a criança têm potencial em aprender). Neste espaço considera-se que as ações 

aprendidas pelas crianças são mediadas por pessoas mais experientes. É o desabrochar daquilo 

que é possível de aprender, em consonância com aquilo que foi aprendido, consolidado 

através das interferências de outras pessoas.  

Para os professores da SAEE, os alunos com deficiência devem ser dignos de atenção 

diferenciada, caso contrário, não aprendem. A anormalidade apresentada pelos alunos deve 

ser considerada do ponto de vista da compaixão do professor que, ao receber este aluno, se 

sensibiliza com sua peculiaridade e logo busca estratégias diferenciadas para que ele aprenda. 

O que é dicotômico à prática da inclusão que busca atender as necessidades de todos 

independente das suas diferenças. Esta atitude de compaixão apenas alimenta os sentidos de 

exclusão que permeiam as práticas dos docentes. 

Mas existem ainda outros sentidos atribuídos pelos participantes a sensibilidade, como 

relatam os professores: 

Então, eu acho que a gente sensibilizando esse professor, talvez seja possível 

trabalhar, paralelamente, nesta multidisciplinaridade. Agora eu sei que é um trabalho a 

mais para a gente. Entendeu!? (SUJEITO, nº09, SAEE). 

Eu acho que a palavra seria, sensibilização. E, concordo com as colegas, no sentido 

assim.. de que há uma má informação, de qual é o nosso trabalho, né. Mas acho 

também que nós podemos fazer... tipo...eu acho que a gente mesmo pode ser o 

facilitador desta sensibilização. Procurar professores, procurar encontros... é difícil? 

É....as vezes com a família....com os alunos de sala,  a sensibilização dos alunos, frente 

aquelas as dificuldades... com relação a deficiência daquele aluno e da sala também. 

Então, eu acho que... parte da gente também, a gente poder esclarecer. Qual a nossa 

função? (SUJEITO nº08, SAEE) 
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Nos fragmentos acima, os sujeitos atribuem à sensibilidade o favorecimento a 

convivência entre os professores da SAEE e do da sala regular.  Os professores da SAEE 

ancoram que a ausência de conhecimento sobre as atribuições de sua função está ligada à falta 

de tal sentimento por parte dos professores da sala regular, o que os direciona, para informar a 

esses professores, sobre a sua prática docente e propor a partir de então, um trabalho 

multidisciplinar. Ou seja, o professor mal informado é considerado pelos participantes como 

insensível na arte de construir um trabalho coletivo, a favor da aprendizagem. 

Esse discurso é perigoso e pode enfatizar mais ainda os sentidos de exclusão no 

processo educacional, porque a sensibilidade não está ligada diretamente à quantidade de 

conhecimento, mas às relações estabelecidas nas trocas. Pensar que o professor mal 

informado não esboça afetividade é um pensamento preconceituoso que pode minar a prática 

docente. Sem falar que o profissional, por ser um ser social, também tem dificuldades o que 

não o exime de cumprir com suas atribuições enquanto professor. 

Afirmamos ainda que encontramos ausência de diálogo frequente entre esses grupos 

de professores, indo de encontro à proposta de uma educação inclusiva e ao objetivo da sala 

de atendimento, que propõe trocas sistemáticas de saberes e práticas entre esses professores. 

De acordo com a Nota Técnica SEESP/GAB/Nº 11/2010, relativa ao funcionamento e 

implementação da SAEE, cabe ao professor: “Estabelecer a articulação com os professores da 

sala de aula comum e com demais profissionais da escola, visando a disponibilização dos 

serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem dos 

alunos nas atividades escolares; bem como as parcerias com as áreas intersetoriais”.  

Encontramos também sentidos para o termo sensibilidade como se a docência fosse 

uma relação parental entre o professor e o aluno, ou seja, uma relação alimentada pela 

sensibilidade de ver o outro como seu parente e buscar, por este motivo, elementos que 

ajudem nos processos de ensino e de aprendizagem. Uma didática baseada no amor fraterno, 

na cumplicidade de procurar averiguar se o aluno aprendeu, com momentos de autoavaliação 

da prática pedagógica, repensando caminhos possíveis, para uma mediação docente 

humanizada. Vejamos, 

Eu concordo com que os professores colocaram com relação a formação, capacitação, 

recursos e além do mais a sensibilidade, se colocar no lugar do outro a nível de... vê 

que é um ente seu que está precisando aprender. Como se fosse um filho seu. Por que 

é muito difícil. Normalmente a gente mistura os nossos problemas e leva para sala de 

aula e acha que chega na sala e dá o conteúdo é suficiente. E não. É saber se o outro 

entendeu realmente, compreendeu, assimilou. Essa preocupação, porque as vezes a 
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matéria dada não é o suficiente. É saber realmente se aquele aluno aprendeu. Acho que 

é como o professor colocou, a sensibilidade, com o professor. (SUJEITO, nº03, 

SAEE). 

 Diante do exposto acima, também podemos entender que o sentido de inclusão ainda é 

distante das salas de aula, haja vista que a educação humanizada só aparece como se a 

afetividade na relação professor-aluno ocorresse como em um grau de parentesco, e ao 

contrário, os que não assumem tal conotação não atuam de modo eficiente. Neste caso, a 

sensibilidade do professor na prática com o aluno com deficiência, estaria condicionada a um 

sentimento de compaixão e não a atuação profissional qualificada e especializada. Portanto,  

A relação pedagógica quando perpassada pela afetividade, pela 

amorosidade e pela dialogicidade, oportuniza o desenvolvimento da 

educação como prática de liberdade e de humanização. Tais 

dimensões humanas aparecem interligadas, uma vez que não é 

possível exercer a docência, de forma autêntica e comprometida, sem 

vivenciar o afeto pelos educandos e pelo mundo, sem dialogar com os 

outros indivíduos (alunos, pais, colegas, professores, enfim, com 

todos) e oportunizar a preservação do legado cultural da humanidade, 

por meio do acesso ao saber. (NASCIMENTO et al, 2011, p.1-2) 

 

É forte a discussão dos padrões de “normalidade e anormalidade” no contexto da 

sensibilidade, pois os professores ancoram e se justificam na ideia que o “coitadinho” do 

aluno com deficiência requer dele um papel mais fraterno do que as suas atribuições como 

professor. Tal argumento o coloca à margem de sua profissionalização docente, que indicaria 

atitudes de oportunização iguais para a promoção da aprendizagem, sem escolha de alunos 

por essa ou aquela particularidade. Atitudes contrárias a esta proposta são consideradas 

adeptas à exclusão educacional. 

4.4.4 Inclusão: perspectivas na prática docente 

 

Muitas foram as expressões trazidas pelos sujeitos que representam o universo fugidio, 

polêmico e polissêmico da efetivação da educação inclusiva. Os sentidos de inclusão foram 

ancorados na incapacidade cognitiva, na condição de ser uma pessoa com deficiência, no 

reconhecimento da alteridade e diversidade, e na capacidade de ser resiliente em suas práticas 

pedagógicas. 

Éeee existe uma grande dificuldade em relação a aprendizagem da matemática, não 

é?!. Por que nossas crianças elas assim.. elas não pensam,  não tem tempo de pensar, 

elas são muito assim.... é....., pelo menos eu percebo assim...,quero dizer 

assim...dispersas, querem fazer tudo muito rápido. (SUJEITO nº09, SAEE) 
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A única coisa que eu coloco do raciocínio é no caso da gente dessa sala ir trabalhar 

com crianças que tem déficit intelectual, então, o déficit intelectual ela é privada desse 

raciocínio, por que é diferente das pessoas que têm, é..., problemas visuais e auditivos, 

não é? Então assim, é uma dificuldade maior, e eu acho que esse foi um peso, 

dependendo da área que se atua, então, no meu caso eu trabalho com mental, e a 

minha dificuldade realmente, eu devo ter colocado raciocínio, por que ele tem uma 

dificuldade de raciocínio, que vai ser impossível, mesmo que eu goste ou não da 

matemática é insuperável. (SUJEITO nº01, SAEE). 

Eu concordo com a palavra dificuldade.... dificuldade... eu acho que ela... se.... 

aproxima mais. Por que na verdade, na sala de atendimento, agente já espera... que o 

aluno chegue trazendo uma série de dificuldades da sala regular... então essa....é 

gritante essa palavra: dificuldade......Por que dificuldade já é.... vêm da própria 

deficiência, apresenta aquela dificuldade de não.. não.. não acompanhar aquele 

conteúdo. Eu acho que essa é uma palavra que ela precisa ser revista na escola. Por 

que não é colocar a deficiência, assim.. como dificuldades. Entendeu?!. Colocar a 

deficiência como um ponto de partida para preparar aquela atividade, é.. .. para 

atender à necessidade aquele aluno que está ali. (SUJEITO nº05, SAEE) 

 A aprendizagem de matemática se configura para os professores como uma grande 

impossibilidade, dados esses fatores elencados. Para eles, o desenvolvimento cognitivo do 

aluno com deficiência leva à incapacidade de compreender os conteúdos da matemática. Já 

que seus construtos são difíceis de aprender. Parece-nos que novamente o conceito de “massa 

cefálica pobre” é reeditado pelos participantes. 

No terceiro fragmento, o professor, coloca no professor da sala regular a culpa pela 

falta de competências do aluno e no seu discurso ainda impera o valor do ensino segregado, 

pois não acredita no potencial de desenvolvimento semelhante ao aluno sem deficiência. 

  Para os professores da SAEE, o estereótipo da “anormalidade” permeia as suas 

práticas e os direciona para ações preconceituosas e excludentes, refugiadas na deficiência 

como se fosse fator impeditivo para realização do seu papel. Os docentes ancoram os sentidos 

de exclusão nas necessidades específicas do aluno, o que nos chama atenção uma vez que são 

professores especialistas e conhecem as políticas de inclusão educacional. 

 Os professores da sala regular, refletem da seguinte forma,  

É que deficiência é.... genético. Então, é..nós.... eles.. todos nós...nós que passamos 

por estas experiências a gente vai aprender no cuidado com a criança, é que a gente vai 

aprender como lidar com aquela situação que foi tão estranha pra gente. Esse 

pensamento tem que está no professor. Eu tô com uma criança diferente, ela não 

consegue ir no mesmo ritmo da sala. Então, o professor, ele vai ter que... buscar as 

alternativas, estratégias para que ela aprenda também, mas na concepção dele, ela 

dentro daquele grupo, ela não aprende. Aí eu pergunto: E por que inclusão? (SUJEITO 

nº02, sala regular). 
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Para eles, a deficiência é um fator condicionante para a não-aprendizagem, o que o 

exime de buscar uma diversidade de práticas pedagógicas, afinal dependendo da deficiência o 

aluno não aprende matemática, nem qualquer disciplina. Podemos dizer que essa crença que 

orienta as práticas dos professores é uma ação discriminatória, focada na peculiaridade e não 

na potencialidade, o que dificulta o caminho da educação inclusiva. 

 As dificuldades na aprendizagem são dirimidas segundo eles, pela assistência e, neste 

caso, as perspectivas da inclusão se apresentam com o reconhecimento da diversidade e o 

atendimento especializado para cada deficiência e cada sujeito em particular: 

 E ai a dificuldade tá relacionada a questão da deficiência né! Cada deficiência ela 

apresenta uma dificuldade,......(SUJEITO nº01, SAEE). 

A minha sugestão é a seguinte.  É...Que o professor fizesse.. como é... olhasse de 

forma diferenciada para seus alunos. E percebesse que cada um, é um ser que tem seu 

jeito próprio de aprender, usasse mais assim... a pedagogia compartilhada, para que os 

alunos pudessem trocar conhecimentos. Observasse que.... cada um tem seu tempo de 

aprender....  (SUJEITO nº05, SAEE). 

.... é ver o aluno como um todo. Sem generalizar, sem excluir, Não. Esse aprende 

mais, esse aprende menos. Então a gente vê ele como pessoa única, mas igual a todos. 

Sem distinção. (SUJEITO nº02, SAEE). 

 É.... assim como eles eu percebo que a dificuldade deve ser unânime. Pra nós que 

somos professores. Principalmente por que trabalhamos com pessoas com deficiência. 

Então essa dificuldade ainda se torna maior. Por que... embora a gente traga...outros 

métodos, mas a gente vê a dificuldade que eles realmente têm, porém, a gente também 

observa a potencialidade.  (SUJEITO nº05, sala regular). 

Os professores participantes se apoiaram nas múltiplas teorias pedagógicas para 

justificar que conhecem as diretrizes inclusivas e sabem que os alunos podem aprender nas 

mais diversas interações, porém de modo subliminar expõem a sua descrença no avanço 

desses alunos quando dizem que é estranho e difícil uma prática que atenda às necessidades 

de todos. Fica implícito o despreparo desses profissionais, mesmo que sejam especialistas da 

área, e pelas falas compreendemos como é difícil transformar o conhecimento em atitude 

positiva em direção ao desenvolvimento do aluno com deficiência, pois se pautam na crença 

da incapacidade. Logo, 

No processo de inclusão escolar, à pessoas com necessidades especiais 

também devem ser oferecidas dinâmicas didático-pedagógicas que 

criem todas as oportunidades, no plano do desenvolvimento cognitivo, 

....a escola inclusiva precisa de oportunizar o máximo de estimulações 

positivas, de interações verbais, lúdicas, um permanente despertar  da 

curiosidade, motivação a participação na ação...(PIRES, 2008, p.50). 
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 Por outra parte, aparece também a ideia compartilhada sobre a eficiência de técnica 

especializada para o trato da deficiência, por isso que os educadores propõem uma didática 

sem improviso, organizada na ótica de atender à diversidade com múltiplas estratégias de 

ensino e fundamentada teoricamente com objetivos pré-traçados. Apresentam o planejamento 

(elemento componente do NC do termo indutor ensino de matemática na SAEE) como 

componente essencial ancorado à prática docente: 

 E o planejamento a gente realmente precisa. A gente identifica, o que a gente pode 

fazer, pra poder desenvolver, pra aquele aluno alcance o objetivo.(SUJEITO nº03, 

SAEE). 

 Por que você planejar... matemática... para alunos com deficiência, no meu caso 

visual... eu tenho que me concentrar... pra... reelaborar aquela atividade de forma que 

o aluno possa compreendê-la. Hoje eu preparei uma sobre.....é....... estatística... fazer 

tabelas...é....de frequência, é... histograma. Tudo isso eu tive que fazer um 

planejamento, criterioso, para saber, como eu posso adaptar esse conhecimento para o 

aluno cego... é....entender. (SUJEITO nº05, SAEE). 

O planejamento se torna um instrumento significativo para a diferença existente na 

sala de aula, o que pode por um lado preocupar aos pressupostos inclusivos que defende os 

objetivos de aprendizagem comuns para todos, embora as estratégias sejam diversificadas. 

Um planejamento para cada um não é a proposta da educação inclusiva. De certo, 

A decisão de planejar significa crer que a realidade pode ser mudada, 

perceber a necessidade de situar-se entre o teórico e o metodológico; 

enxergar a possibilidade de realizar determinada ação. O educador, 

então perceberá que o planejamento é imposto, como uma questão 

política, pois envolve, entre outros fatos, o compromisso coma 

transformação, ou reprodução, da sociedade brasileira. (MAIA, 2009, 

p.104). 

Contudo, a tarefa da inclusão é árdua e solitária desprende esforços constituindo-se um 

universo de desafios que requer do professor valores e crenças, uma constante tensão entre o 

desistir e continuar, como ilustra a fala a seguir: 

Então, ao passar ao longo dos anos, dentro de uma sala ou você continua com a aquela 

mesma fibra, coma aquela mesma força, que vai desafiando até você mesmo, ou então 

você dá para traz, e perde totalmente o objetivo que você vem fazer ali. Então eu acho 

que o desafio ele tem esses dois lados.  (SUJEITO nº02, SAEE) 

Salientamos também que segundo essa análise os professores participantes dessa 

pesquisa e que atuam na sala regular e na SAEE, constroem mais sentidos de exclusão do que 

de inclusão. Os sentidos de exclusão são baseados na incapacidade e anormalidade, focados 

nas diferenças. Os professores mesmo com formação especifica, por vezes não acreditam na 

potencialidade dos seus alunos e preferem justificar-se pelo que é mais real: a deficiência. Os 



125 
 

sentidos de inclusão ainda são tímidos e se apresentam no foco à potencialidade do aluno, 

mesmo depois de um longo discurso voltado às peculiaridades do indivíduo aprendiz percebe-

se que esses professores se esforçam para construir caminhos de inclusão que, a despeito 

desse esforço, eles ainda não compreendem ou não acreditam. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse estudo foi analisar os sentidos da inclusão/exclusão no ensino de 

matemática, construídos por professores da sala regular de ensino e professores que atuam na 

Sala de Atendimento Educacional Especializado (SAEE) no estado de Pernambuco. Sentidos 

que acreditamos estarem imbricados no ensino de matemática e que são vivenciados na Sala 

de Atendimento Educacional Especializado. Com isso, tentamos responder se os docentes, 

mediadores das SAEE, conseguem encontrar sentidos de inclusão no ensino de matemática 

para alunos com deficiência.  

 A pesquisa foi baseada na Teoria de Representações Sociais (Moscovici), a partir do 

entendimento de que para haver uma representação social de determinado objeto social é 

necessário que este tenha relevância cultural, ou seja, esteja presente nos discursos e práticas 

de determinada sociedade, sendo multifacetado, difuso e fugidio, uma vez que é possível 

elaborar conceituações, difundir, transformar e suplementar informações sobre determinado 

fenômeno representacional. A educação, por si, já é um contexto complexo, revestido de 

alteridade, que busca respeitar a diversidade baseada na equidade de direitos. Os espaços 

educacionais propõem legalmente revelar-se um apoiador à extinção de práticas 

discriminatórias em relação às pessoas com deficiência e efetivar propostas pedagógicas e 

atitudinais que garantam uma escola para todos. No entanto, a efetivação desses direitos não é 

simples dada à polissemia de interesses e referências. A Sala de atendimento Educacional 

Especializado e a inclusão apresentam estas características de polissemia que justificam a 

base psicossocial da escolha teórico-metodológica. 

As análises da pesquisa se basearam em uma proposta metodológica tríplice, 

construída por vários instrumentos e encaminhamentos de coleta.  

Na busca de compreensão dos sentidos do ensino de matemática para os professores 

que atuam na SAEE encontramos resultados com sentidos didáticos e aspectos afetivos: 

sentidos voltados à qualificação profissional docente, sentidos metodológicos com 

perspectivas inovadoras e relações indissociáveis entre os vários atores do cenário do 
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Atendimento Educacional Especializado. Os docentes ancoram as suas dificuldades em 

compreender e adentrar no universo da educação inclusiva na falta de formação específica, 

atribuindo também este aporte ao ensino de matemática. Porém, buscam nas estratégias de 

ensino suporte para camuflar está deficiência que é dele - professor - e não do aluno.  

O que podemos ver na pesquisa foi um tensionamento entre a disciplina da 

matemática, considerada difícil, e ao mesmo tempo, a dificuldade do professor em lidar com o 

diferente. A mudança paradigmática que propõe a educação inclusiva está para além das 

ancoragens nas estratégias de ensino e, sim, se ancora em transformações atitudinais que 

ainda não se efetivaram em face da representação social da incapacidade para aprender do 

aluno com deficiência que é construída pelos docentes. 

Os professores participantes se reconhecem como incapazes de ensinar a disciplina 

matemática porque não têm conhecimentos suficientes e ainda estão ancorados na crença que 

a disciplina é difícil. Na perspectiva de superação, estes entendem que participar de constante 

processo de aprendizagem (formações continuadas), buscar por conhecimentos, ajudar a 

superar as dificuldades. Essas dificuldades podem ocasionar sentidos de inclusão/exclusão. 

Para Gomes, 

Na maioria dos cursos de formação de professores, sobretudo dos 

professores das séries iniciais, são evidentes a resistência e a fobia em 

relação à matemática. Por isso, ao trabalhar nestes cursos nos 

deparamos com sujeitos que apresentam enormes lacunas no domínio 

de conceitos matemáticos fundamentais para o dia-a-dia e acabam por 

reproduzirem essas lacunas, tornando-se ao invés de um facilitador, 

um grande obstáculo para a aprendizagem de seus alunos. No entanto, 

essas lacunas muitas vezes consistem em erros conceituais não por 

ignorância, por incerteza, mas como efeito de um conhecimento 

anterior que era significativo, apresentava seu sucesso, mas que agora 

se apresenta falso ou simplesmente inadaptado. (2002, p. 368). 

 

Podemos afirmar, a partir de instrumentos distintos, que os sentimentos que levam ao 

assistencialismo nas condutas dos professores ainda são muito fortes. Foi comum nas falas 

dos participantes a busca por uma pedagogia afetiva, englobada ao atendimento específico, 

uma vez que o aluno com deficiência é considerado por seus professores como um “coitado”, 

que precisa de ajuda. Não desprezamos a afetividade como elemento de suporte às práticas 

pedagógicas, mas não podemos concordar com sua ligação direta com o trato da diferença, 

como única via de acesso. 

Em nossa compreensão, a afetividade exacerbada, como elemento fundante na prática 

pedagógica pode marginalizar a profissionalização docente, quando esta se estabelece como 
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eixo norteador e imprescindível ao ato pedagógico e que sem ela não há do professor 

intencionalidades em fazer com que o aluno aprenda. Esta situação remete a sentidos de 

exclusão uma vez que, os professores se sensibilizam pela peculiaridade e não porque ele 

(docente) é um ser social. Logo, Nascimento et al, esclarece que, 

A relação pedagógica quando perpassada pela afetividade, pela 

amorosidade e pela dialogicidade, oportuniza o desenvolvimento da 

educação como prática de liberdade e de humanização. Tais 

dimensões humanas aparecem interligadas, uma vez que não é 

possível exercer a docência, de forma autêntica e comprometida, sem 

vivenciar o afeto pelos educandos e pelo mundo, sem dialogar com os 

outros indivíduos (alunos, pais, colegas, professores, enfim, com 

todos) e oportunizar a preservação do legado cultural da humanidade, 

por meio do acesso ao saber. (2011, p.1-2) 

 

Outro sentido que emergiu para o ensino de matemática na SAEE foi o uso do material 

concreto para compreensão dos conteúdos de matemática, como se a ausência do que pode ser 

real, não garantisse a aprendizagem. Um leque de analogias a este respeito já foram 

estudados, o que nos faz crer que há uma confusão entre a matemática prática para a vida e a 

vida prática do ensino de matemática. Nos estudos de Delgado, afirma-se que, 

Ao ensinar matemática, é importante perceber que um dos elementos, 

os quais auxiliam na adaptação do aluno em sala de aula, consiste em 

trabalhar com materiais concretos, relacionando-os com o cotidiano do 

aluno, preparando-o para o mercado de trabalho, consequentemente, 

auxiliando-o no processo de cidadania (DELGADO, 2006, p.1677). 

E segundo Cruz e Monteiro,  

Na perspectiva sociointeracionista de sentido inovador, a Matemática 

é entendida para além da racionalidade, e compreendida como uma 

área de investigação com espaço para a criatividade, dado o caráter 

simbólico, abstrato e hierárquico dos seus conteúdos. Tal sentido 

sugere a importância da formação docente para que na prática 

pedagógica o professor que ensina Matemática não apenas ensine, mas 

possa desafiar o aluno no desenvolvimento de suas estruturas 

cognitivas (2013, p.39-40). 

 

Também a este respeito, os professores da SAEE, apoiam-se nos materiais 

manipuláveis como fórmula para aprendizagem dos alunos com deficiência, considerando até 

que os materiais pedagógicos são mais eficientes do que os conhecimentos do próprio 

docente. Esta concepção pode configurar-se também com sentidos de exclusão, à medida que 

os professores com estas atitudes desprezam as capacidades de construção do pensamento 

abstrato do aluno com deficiência.  



128 
 

Com isto, identificamos significados excludentes nos processos de ensino de 

matemática, nos quais os professores ainda não sabem se situar no âmbito da deficiência e 

atribuem à aprendizagem desta disciplina como um atributo que é destinado apenas para os 

estudantes que consideram com mais inteligência. Para Maia, 

Talvez o que mais os preocupe e daí a importância do concreto na 

matemática, seja a Possibilidade de ser a mesma uma ferramenta 

suscetível de garantir a exatidão do conhecimento. Dessa forma, não é 

pelo exercício de um rigor dedutivo que o professor se aproximará da 

verdade desta ciência e, sim, pela possibilidade de precisão que ela 

pode lhes oferecer (2001, p.92). 

 

Segundo os docentes que atuam na SAEE, a deficiência é pressuposto para não 

trabalhar esse ou aquele conteúdo de matemática e ainda é apontada pelos professores como 

estratégia didática diante da incapacidade que o aluno tem em aprender. O desafio de levar o 

aluno à compreensão da matemática pauta-se na referência da peculiaridade, o que faz 

também o professor, ciente do seu papel,  busque alternativas variadas de aprendizagem a 

partir da crença de que cada pessoa é um ser único. 

Neste sentido, os professores de sala regular propõem estratégias diferenciadas para 

promover o desenvolvimento dos alunos com quaisquer dificuldades de aprendizagem, 

independente das peculiaridades, porém focam nas necessidades pedagógicas que os alunos 

apresentarem. Essas atitudes são ancoradoras de sentidos inclusivos, quando o docente utiliza 

os materiais manipuláveis apenas como material mediador no ensino e na aprendizagem. 

Segundo Moratori, “O jogo educativo deve proporcionar um ambiente crítico, fazendo com 

que o aluno se sensibilize para a construção de seu conhecimento com oportunidades 

prazerosas para o desenvolvimento de suas cognições” (2003, p. 01).  

Ainda relacionada aos instrumentos de suporte à aprendizagem os professores da sala 

regular, pontuam o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação(TICs), como 

ferramentas que dinamizam os processos de ensino e de aprendizagem, e que são adaptadas às 

necessidades dos alunos, o que preconiza as perspectivas embrionárias da educação inclusiva, 

já em curso. Como aponta Carvalho, 

À medida que as TCI ganham espaço na escola, o professor passa a se 

ver diante de novas e inúmeras possibilidades de acesso à informação 

e de abordagem dos conteúdos, podendo se libertar das tarefas 

repetitivas e concentrar-se nos aspectos mais relevantes da 

aprendizagem, porém, torna-se necessário que o professor desenvolva 

novas habilidades para mover-se nesse mundo, sendo capaz de 

analisar os meios à sua disposição e fazer suas escolhas tendo como 

referencial algo mais que o senso comum. (2009b, p.02) 
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Os professores da SAEE convocaram os demais colegas professores para um trabalho 

coletivo, construído por troca de saberes entre eles e seus colegas de trabalho, justificando que 

a ausência do conhecimento sobre as suas atribuições por parte dos professores da sala regular 

dificulta o trabalho com seus alunos. Considerando que os professores da sala regular não 

conhecem ou não sabem lidar com os alunos incluídos e redirecionam esse papel para o 

professor especialista que, por sua vez, declara também que a matemática para os alunos com 

deficiência é um desafio. Os professores da sala regular declararam não saber as atribuições 

da SAEE, causando assim uma dicotomia nas práticas pedagógicas e infringindo a proposta 

da SAEE, cuja ênfase é a mediação da inclusão. Oliveira propõe que,  

No espaço educacional que trabalhe numa perspectiva inclusiva, a 

qualificação profissional deve considerar a relação dialógica entre a 

educação regular e a educação especial.  Uma formação mais 

globalizada, evitando que o do professor especializado, se volte 

apenas para o conhecimento das deficiências, centrando-se nas 

dificuldades dos alunos e caminhe na contramão dos princípios e 

fundamentos da educação inclusiva, (2009, p.56). 

 

Neste espaço polêmico de discussão acerca do papel de cada docente em relação aos 

alunos com deficiência encontramos thematas relacionadas ao ensino de matemática baseadas 

na crença de normalidade/anormalidade e de capacidade/incapacidade cujos sentidos criam 

crenças que acabam se pulverizando no senso comum a respeito do aluno com deficiência. 

Quanto à capacidade e/ou incapacidade do aluno com deficiência, foram ancorados 

vários sentidos apresentados pelos professores para inclusão/exclusão. Os docentes 

justificaram suas incapacidades/capacidades nos conhecimentos dos conteúdos de 

matemática, o que remonta especificamente às suas lacunas para criar as estratégias de ensino. 

Quanto aos alunos, serem capazes ou não de aprender matemática, foi um aspecto associado 

diretamente às estruturas cognitivas, ou seja, os professores conferem aos alunos com 

deficiência os padrões de normalidade e/ou anormalidade.  

Já nos aspectos relacionados à normalidade e/ ou anormalidade, os sentidos da não-

aprendizagem se apresentam ancorados nas deficiências dos alunos, o que implica em um 

direcionamento dessa ou aquela estratégia de ensino, pois os docentes não reconhecem as 

potencialidades de aprendizagem dos alunos, o que configura sentidos de exclusão 

subliminares, mesmo sem a intenção dos professores. 
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Todavia, temos a resolução CNE/CEB n.4/2009, que Institui Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial que no Art. 2º dispõe: 

 
O AEE tem como função 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, 2009). 

 

Para superar este estigma de não-aprendizagem do aluno, os professores dizem que 

lançam mão da criatividade, como elemento norteador da sua prática, pois segundo eles com 

ela conseguem motivar os alunos a superar a incapacidade da aprendizagem, diante da 

deficiência. Neste caso, apresentam um paradoxo em relação à criatividade, por um lado 

primordial à aprendizagem do aluno com deficiência, pois sem os recursos criativos, segundo 

os docentes, eles não aprendem. Por outro lado, se põem favoráveis à inclusão, quando 

sugerem a construção de materiais diversos para apoiar e estimular a aprendizagem. 

Como afirma Evangelista, 

Não basta ao professor ser um eminente conhecedor da matéria, pois 

aprender matemática requer atitudes especiais e muita disciplina. O 

professor precisa reunir habilidades para motivar o aluno, ensinando-o 

a pensar e a se tornar autônomo, para isso e necessário que ele seja 

altamente criativo e cooperador (2014, p.42). 

 

Outra implicação de sentidos que apareceu no estudo foi a importância da família no 

processo de ensino e da aprendizagem atribuída pelos docentes, que verbalizam a falta de 

conhecimento dos pais acerca das potencialidades e dificuldades dos filhos, bem como do 

papel do professor da SAEE. Segundo os docentes, repercute em dificuldades para traçar 

estratégias continuadas de aprendizagem. Na relação do professor com a família do aluno com 

deficiência, podemos encontrar sentidos inclusivos na medida em que propõem um encontro 

entre as partes foca na necessidade da parceria, como forma de favorecer a aprendizagem do 

aluno. Logo,  

Uma boa relação entre a família e a escola deve estar presente em 

qualquer trabalho educativo que tenha como principal alvo, o aluno. A 

escola deve também exercer sua função educativa junto aos pais, 

discutindo, informando, orientando sobre os mais variados assuntos, 

para que em reciprocidade, escola e família possam proporcionar um 

bom desempenho escolar e social às crianças (PLATINA,2009, p. 08) 
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Vimos na pesquisa que o conhecimento do senso comum é de descrédito na 

aprendizagem do aluno com deficiência e tal crença permeia a prática docente dos professores 

da SAEE, pois mesmo sendo profissionais com especialização específica e conhecedores da 

legislação, por vezes, apresentam um discurso que se reificou nos acontecimentos históricos e 

práticas sociais anteriores e ainda representam o ensino de matemática ancorado na 

dificuldade do aluno. Contudo, com este sentido compartilhado, as iniciativas para efetivação 

da inclusão são abortadas por ações preconceituosas, discriminatórias e equivocadas, o que os 

distancia da inclusão educacional, tanto nas salas regulares como nas SAEE e que nos leva a 

sugerir a intensificação de políticas públicas de formação continuada de docentes e 

atualização do debate junto aos estudantes na formação inicial. 

A busca por soluções palpáveis, justificativas visíveis no aluno, baseadas muitas vezes 

na subutilização e subestimação da profissionalização docente, evidenciam um tensionamento 

entre a teoria encontrada nas legislações, aportes teóricos já pesquisados e a prática 

vivenciada nas salas. Não podemos negar que há intensão de efetivar a inclusão nos dois 

contextos em estudo, porém as diversidades encontradas pelos professores geram atitudes de 

recuo, o que os impossibilitam muitas vezes de construir momentos de ensino e de 

aprendizagem significativas. 

Pensar na inclusão junto ao ensino e a aprendizagem da matemática, desdobra-se em 

uma teia de perguntas sem respostas ou repostas incompletas, pois trata-se de dois elementos 

construídos por crenças e valores que apesar de aportes teóricos, ainda desenham ações 

desorganizadas e não fundamentadas, mantendo a matemática como vilã, e a inclusão como 

um processo inoperante. 

Nas reflexões finais, após a finalização dessa pesquisa, outras temáticas se insurgem e 

podemos pensar na possibilidade de novos estudos, desta feita com o foco nas representações 

sociais das práticas inclusivas junto aos professores da sala regular ou ainda nas 

representações do contexto escolar inclusivo pelas famílias e suas implicações na 

aprendizagem dos filhos, entre tantas outras temáticas, em aberto no universo da educação 

escolar inclusiva, ainda em construção. 
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APÊNDICE C: GLOSSÁRIO POLISSÊMICO – TERMO INDUTOR: ENSINO DE 

MATEMÁTICA. 

PALAVRAS AGRUPADAS POR SENTIDO 

PALAVRAS SENTIDOS E SIGNIFICADOS POLISSÊMICO 

Abstração  

Acessibilidade  

Adição Agrupamentos, associação, associar, soma  

Número Algarismos, quantidade 

Amor  

Aplicação  

Aprendizagem Aprendizado, descoberta 

Atenção  

Avaliação  

Bom  

Lúdico Brincadeira 

Caderno  

Cálculo Operação, efetuação, contas, contar, contagem. 

Colocação  

Conhecimento Capacidade, habilidade, estudo, entendimento, 

esclarecimento, compreensão. 

Chato  

Classificação Ordenação, sequência  

Cobra  

Desafio Competição 

Dificuldade Complicado, difícil 

Computador  

Concentração  

Construção  

Contextualizada Contextualização 

Cotidiano Dia -a - dia, rotina, vida 

Criatividade Imaginação 

Desmistificar  

Dinâmica Dinâmico, dinamismo,  

Dinheiro  

Divisão Fatores 

Ensino  

Lateralidade  

Escada  

Escola  

Espaço Espacialidade 

Estímulo Estimulação 

Exatas Exatidão 

Problemas Fórmulas, equações 

Funcionalidade  

Necessário Fundamental, fundamento, necessidade, importante, 

base 

Geometria Formas 

Gráficos  

Grandezas  

Hipótese  

Inovação  

Interação  

Interdisciplinaridade  

Jogos  

Lápis  

Matemática  

Medida  

Medo  

Mental Memória 

Planejamento Metodologia, projeto, estratégias 

Multiplicação  

Natural  

Percepção  
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Teórico Piaget 

Precário  

Professor  

Raciocínio Pensamento, lógica 

Relação  

Repassar  

Resultado  

Snd(sistema numérico decimal)  

Subjetivação  

Subtração Diminuir 

Superação  

Tempo  

Tudo  

Treino  

Valorização  
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APÊNDICE D: GLOSSÁRIO POLISSÊMICO – TERMO INDUTOR: ENSINO DE 

MATEMÁTICA NA SALA DE ATENDIMENTO SAEE. 

 

PALAVRAS AGRUPADAS POR SENTIDO 

PALAVRAS SENTIDOS E SIGNIFICADOS POLISSÊMICO 

Aceitação  

Estratégia Ações, atividade, didática, dinâmica, executar, intervenção 

Abstrato  

Motivação Acreditar, expectativa, prazer 

Adaptação  

Adição Agrupamentos, associação 

Afetividade Paciência  

Número Algarismo, quantidade  

Aluno  

Aprendizagem Aprender, aprendizado, descobertas 

Arriscar  

Atenção Percepção 

Interesse Buscar 

Cálculos Contar, contagem, operações, problemas 

Coletivo  

Incentivo Oportunidade, colaboração 

Desafio Competitivo 

Conhecimento Compreender, estudo, formação, preparo, aperfeiçoamento, 

leitura, habilidade, qualificação, base 

Orientação Comunicação 

Concentração  

Concreto Concretizar, concretização 

Contexto Contextualizar, emprego 

Cotidiano Convivência, dia-a dia, sempre 

Criatividade Inovação 

Deficiência  

Desejo  

Desenvolvimento  

Diagnóstico Identificação 

Dinâmica  

Subtração Diferença, tirar 

Dificuldade Dúvida, limitações 

Divisão  

Multiplicação Dobro 

Envolvimento  

Espaço Lateralidade 

Estímulo  

Geometria  

Funcional  

Necessário Fundamental 

Inclusão  

Independência  

Individualidade  

Raciocínio Lógica, raciocinar,  

Lúdico Ludicidade 

Manuseio  

Matemática  

Materiais pedagógicos Concreto, jogos, ábaco, computador, materialização, recursos 

Memorização Concentração, pensamento, repetir 

Multidisciplinar  

Ordem  

Orientação  

Planejamento Organização, planejar, processo, projeto, sequência, esquema 

Possibilidade  

Prazer  

Professor  

Redimensionar Reelaboração, replanejar, sugestão 

Repassar  

Responsabilidade  

Ritmo  

 Superar Vencedor, sucesso, conquistar 

Todo  



146 
 

APÊNDICE E: TABELA DE PALAVRAS EVOCADAS POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA 

RELACIONADAS AO TERMO INDUTOR: ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

SUJEITOS PALAVRAS EVOCADAS-ENSINO MATEMÁTICA 

1 Cálculo Adição Dificuldade Exatas 

2 Adição Subtração Multiplicação Divisão 

3 Espaço Cálculo Tempo Medida 

4 Adição Subtração Multiplicação Divisão 

5 Cotidiano Cálculo Geometria Adição 

6 Cotidiano Problemas Dinheiro Cálculo 

7 Número Número Número Cálculo 

8 SND Teórico Classificação Cálculo 

9 Planejamento Contextualização Lúdico Jogos 

10 Dificuldade Dificuldade Número Cálculo 

11 Raciocínio Conhecimento Problemas Exatas 

12 Abstração Hipótese Conhecimento Superação 

13 Funcionalidade Necessário Dificuldade Criatividade 

14 Dinheiro Número Jogos Problemas 

15 Conhecimento Raciocínio Raciocínio Problemas 

16 Cálculo Conhecimento Aplicação Adição 

17 Cálculo Número Mental Aplicação 

18 Raciocínio Raciocínio Número Problemas 

19 Adição Subtração Multiplicação Divisão 

20 Precário Estímulo Valorização Problemas 

21 Raciocínio Conhecimento Treino Acessibilidade 

22 Dificuldade Chato Teórico Medo 

23 Jogos Avaliação Planejamento Planejamento 

24 Raciocínio Raciocínio Adição Percepção 

25 Problemas Raciocínio Número Jogos 

26 Adição Subtração Multiplicação Divisão 

27 Número Adição Subtração Multiplicação 

28 Escola Caderno Escada Lápis 

29 Estímulo Raciocínio Cálculo Adição 

30 Número Lateralidade Espaço Problemas 

31 Classificação Planejamento Necessário Necessário 

32 Conhecimento Conhecimento Subjetivação Raciocínio 

33 Matemática Aprendizagem Aprendizagem Raciocínio 

34 Professor Cálculo Computador Caderno 

35 Dificuldade Raciocínio Conhecimento Cálculo 

36 Raciocínio Dificuldade Raciocínio Conhecimento 

37 Cotidiano Cotidiano Natural Desmistificar 

38 Aprendizagem Interdisciplinaridade Planejamento Interação 

39 Raciocínio Exatas Problemas Espaço 

40 Raciocínio Raciocínio Dinâmica Conhecimento 

41 Concentração Número Cálculo Resultados 

42 Raciocínio Raciocínio Raciocínio Problemas 

43 Conhecimento Relacionar Raciocínio Raciocínio 

44 Cotidiano Aprendizagem Dinâmica Raciocínio 

45 Jogos Concentração Raciocínio Conhecimento 

46 Construção Conhecimento Cálculo Aprendizagem 

47 Inovação Amor Planejamento Planejamento 

48 Planejamento Planejamento Inovação Criatividade 

49 Cotidiano Mental Desafio Jogos 

50 Aprendizagem Dificuldade Contextualização Cálculo 

51 Número Jogos Problemas Classificação 

52 Conhecimento Bom Repassar Dificuldade 

53 Raciocínio Conhecimento Divisão Geometria 
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54 Professor Dificuldade Cálculo Problemas 

55 Necessário Adição Tudo Cotidiano 

56 Necessário Cotidiano Necessário Necessário 

57 Número Adição Subtração Cálculo 

58 Dinâmica Raciocínio Gráficos Jogos 

59 Cobra Desafio Ensino Aprendizagem 

60 Jogos Número Lúdico Estímulo 

61 Número Geometria Raciocínio Problemas 

62 Número Grandezas Cálculo Geometria 

63 Raciocínio Atenção Cálculo Problemas 

64 Raciocínio Lúdico Percepção Número 

65 Cotidiano Contextualização Necessário Raciocínio 

66 Número Cálculo Adição Dificuldade 

67 Colocação Número Aprendizagem Dificuldade 

68 Conhecimento Dificuldade Adição Subtração 

69 Tempo Raciocínio Cálculo Problemas 

70 Adição Subtração Multiplicação Divisão 

 

APÊNDICE F: TABELA DE PALAVRAS EVOCADAS POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA 

RELACIONADAS AO TERMO INDUTOR: ENSINO DE MATEMÁTICA NA SAEE 

 

SUJEITOS 

PALAVRAS EVOCADAS-ENSINO MATEMÁTICA NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO 

1 Materiais pedagógicos Estímulo Arriscar Incentivo 

2 Subtração Adição Subtração Cálculos 

3 Lúdico Diagnóstico Redimensionar Redimensionar 

4 Raciocínio Lúdico Cálculos Materiais pedagógicos 

5 Cotidiano Materiais pedagógicos Manuseio Lúdico 

6 Cotidiano Materiais pedagógicos Aprender Número 

7 Número Geometria Número Cálculos 

8 Cálculos Número Orientação Grupo 

9 Aprender Adaptação Estratégia Estratégia 

10 Desafio Conhecimento Concreto Adaptação 

11 Atenção Conhecimento Manuseio Concreto 

12 Memorização Memorização Grupo Materiais pedagógicos 

13 Interesse Funcional Contexto Concreto 

14 Independência Dificuldades Desejo Contexto 

15 Necessário Necessário Conhecimento Materiais pedagógicos 

16 Raciocínio Conhecimento Materiais pedagógicos Cálculos 

17 Planejamento Memorização Número Cálculos 

18 Planejamento Raciocínio Cálculos Conhecimento 

19 Adição Subtração Multiplicação Divisão 

20 Materiais pedagógicos Estímulo Lúdico Cotidiano 

21 Planejamento Individualidade Cotidiano Materiais pedagógicos 

22 Desafio Superar Concreto Contexto 

23 Estratégia Materiais pedagógicos Estratégia Conhecimento 

24 Atenção Adição Memorização Atenção 

25 Materiais pedagógicos Raciocínio Cálculos Material pedagógicos 

26 Conhecimento Subtração Multiplicação Divisão 

27 Dificuldades Redimensionar Materiais pedagógicos Conhecimento 

28 Matemática Materiais pedagógicos Deficiência Aluno 

29 Aprender Aprender Conhecimento Prazer 

30 Lateralidade Lateralidade Ritmo Planejamento 

31 Diagnóstico Orientação Conhecimento Estratégia 

32 Materiais pedagógicos Materiais pedagógicos Materiais pedagógicos Motivação 
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33 Interesse Motivação Estratégia Estratégia 

34 Professor Materiais pedagógicos Materiais pedagógicos Materiais pedagógicos 

35 Envolvimento Superar Estratégia Atenção 

36 Desafio Motivação Atenção Materiais pedagógicos 

37 Cotidiano Conhecimento Concreto Estratégia 

38 Motivação Possibilidades Aprender Aprender 

39 Não respondeu Não respondeu Não respondeu Não respondeu 

40 Planejamento Interesse Redimensionar Concreto 

41 Lúdico Criatividade Aprender Motivação 

42 Estímulo Incentivo Desenvolvimento Cálculos 

43 Não respondeu Não respondeu Não respondeu Não respondeu 

44 Incentivo Estratégia Aprender Materiais pedagógicos 

45 Afetividade Materiais pedagógicos Concentração Lúdico 

46 Desafio Lúdico Concreto Conhecimento 

47 Responsabilidade Desafio Aceitação Conhecimento 

48 Conhecimento Lúdico Desafio Conhecimento 

49 Materiais pedagógicos Desafio Estratégia Superar 

50 Conhecimento Afetividade Criatividade Conhecimento 

51 Materiais pedagógicos Materiais pedagógicos Materiais pedagógicos Criatividade 

52 Criatividade Repassar Adaptação Materiais pedagógicos 

53 Motivação Estratégia Afetividade Dificuldades 

54 Conhecimento Planejamento Materiais pedagógicos Conhecimento 

55 Aprender Cotidiano Necessário Cotidiano 

56 Necessário Conhecimento Superar Inclusão 

57 Não respondeu Não respondeu Não respondeu Não respondeu 

58 Materiais pedagógicos Número Adição Planejamento 

59 Desafio Planejamento Superar Superar 

60 Materiais pedagógicos Multidisciplinar Materiais pedagógicos Desenvolvimento 

61 Número Concreto Raciocínio Cálculos 

62 Hipóteses Geometria Concreto Número 

63 Planejamento Adição Ordem Número 

64 Conhecimento Atenção Raciocínio Conhecimento 

65 Contexto Lúdico Concreto Abstrato 

66 Número Cotidiano Materiais pedagógico Aprender 

67 Motivação Cotidiano Aluno Motivação 

68 Atenção Concreto Materiais pedagógicos Lúdico 

69 Hipóteses Redimensionar Todo Ordem 

70 Concreto Materiais pedagógicos Lúdico Dinâmica  

 

 

 


