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Resumo Este estudo se situa no campo da educação inclusiva, com foco no desenvolvimento e 

aprendizagem de pessoas com diagnóstico de deficiência intelectual. Essa população, por apresentar 

um funcionamento intelectual distinto, fica muitas vezes desacreditada diante de sua capacidade de 

aprender os conteúdos escolares, em especial, a Matemática. Levando-se em consideração esses 

aspectos, buscou-se analisar as produções de uma estudante do 5° ano do Ensino Fundamental 

brasileiro, diagnosticada com deficiência intelectual, a fim de verificar os processos de pensamento 

que emergem na resolução de problemas matemáticos aditivos. Para isso, identificou-se 

comportamentos e atitudes da estudante diante das atividades matemáticas propostas, analisando suas 

respostas gestuais, orais ou gráficas utilizadas na resolução dessas atividades e; verificou-se se sua 

condição social de deficiente intelectual afetou o desenvolvimento de suas estruturas de pensamento 

voltadas para o raciocínio lógico-matemático. A partir desses objetivos, trabalhou-se dentro de uma 

abordagem qualitativa com o estudo de caso e com a análise microgenética para tratar as informações 

construídas. Observou-se a estudante em sala de aula e na sala de recurso; entrevistou-se a aluna, suas 

professoras da sala de aula e da sala de recurso e realizou-se uma análise documental do seu histórico 

escolar e atividades de sala. Concluiu-se que é oferecido à estudante um ensino reducionista dos 

conhecimentos matemáticos, voltados somente para a contagem e para os algoritmos da adição e 

subtração, prejudicando sua aquisição do conceito de número e das ideias envolvidas nessas 

operações. Percebeu-se que ao criar estratégias pedagógicas para favorecer a expressão do seu 

pensamento matemático a aluna ofereceu respostas orais e/ou escritas aos objetivos de ensino 

estabelecidos. Neste contexto, entende-se que a sala de aula tem a possibilidade de tornar-se um 

espaço relacional baseado na alteridade, podendo garantir aprendizagens mútuas, principalmente por 

permitir, criar espaços para reconstruir, reelaborar e ressignificar a prática pedagógica e o saber 

matemático. 

Contato: yesmindias@gmail.com; cleyton@unb.br  


