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RESUMO 

 

Dado que o conceito de número representa um dos principais objetivos da matemática dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e a partir da análise do histórico escolar da estudante e 

das queixas apresentadas pela professora, tem-se como problema central de pesquisa 

analisar os processos de construção do conceito de número. O sujeito da pesquisa foi uma 

estudante diagnosticada como Deficiente Intelectual e que estava matriculada em uma 

turma inclusiva do 3º ano do Ensino Fundamental, da rede pública de ensino do Distrito 

Federal. Inicialmente, o trabalho apresenta uma discussão sobre o processo de inclusão 

escolar de estudantes com deficiência, o que é deficiência intelectual, as práticas 

pedagógicas e o conceito de número, para, em seguida, descrever os resultados obtidos das 

sessões psicopedagógicas. A análise revelou que estratégias, tais como jogos e materiais 

concretos como suporte para contagem, podem efetivamente auxiliar na aquisição de 

conceitos matemáticos. Assim, espera-se que este estudo desperte reflexões entre os 

profissionais envolvidos na vida escolar do estudante, bem como aos futuros 

psicopedagogos e, destaque, desse modo, a necessidade de trabalhos diferenciados e 

significativos que promovam a aquisição do conceito de número de estudantes com 

deficiência intelectual. 

 

Palavras-chave: Conceito de Número; Deficiência Intelectual; Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental; Psicopedagogia. 
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I.  INTRODUÇÃO 

 

 A inclusão da pessoa com deficiência na sociedade tem sido um frequente objeto de 

estudo e constitui-se em uma das principais metas da Educação Especial brasileira. 

Entretanto, as discussões e publicações na área têm tratado especificamente da inclusão 

escolar.  

A inclusão, hoje, é entendida geralmente como a inclusão na escola. Fala-se que 

inclusão na escola é inclusão na sociedade, é promoção de cidadania, mas ainda emerge a 

necessidade de se discutir de que forma ela está sendo garantida. E, além disso, quais são os 

impactos dessa inclusão no desenvolvimento da aprendizagem e na construção de 

conhecimentos necessários para o exercício pleno da cidadania. 

Batista e Tacca (2011) evidenciaram que vivemos hoje nas escolas públicas a 

emergência da inclusão de crianças com deficiência, uma medida há muito esperada e 

reivindicada por pais, estudantes e pela sociedade em geral. Incluir as crianças na escola, 

acabar com a segregação, garantir o direito de todos à educação têm sido expressões 

aclamadas com veemência. Para as autoras, o problema reside na forma como a mudança 

está sendo feita: por força de lei. A inclusão, dessa perspectiva, não acontece por uma 

transformação do olhar humano, que levado pela evolução da consciência, pelas muitas 

habilidades que desenvolveu, pelos recursos tecnológicos aos quais teve acesso, pode 

enxergar no outro o seu igual, a sua semelhança.  

Ainda segundo Batista e Tacca (2011), o que sustenta a exclusão e, portanto, cria 

sérias barreiras para a inclusão “não é o fato de a criança ter um defeito motor ou sensorial, 

uma marca biológica ou social, mas é fato de que ela seja vista exclusivamente pelo viés da 

deficiência” (p. 140), e não como um ser singular, com características pessoais e que a 

torna única no meio de tantos semelhantes. 

Temos então, nesse cenário educacional, três elementos que se alternam e que 

segundo as autoras, são: “a deficiência, a exclusão e a tentativa de inclusão” (p. 140). 

Profissionais da educação, pais e estudantes estão engajados na expectativa de mudanças 

que possibilitarão as crianças o acesso ao ensino formal e à aprendizagem. Por força da lei, 

muitos alunos conseguiram o acesso e estão matriculados no ensino regular. Crianças com 
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diagnóstico de deficiência intelectual estudam com aquelas que não têm nenhum 

diagnóstico. Mas constata-se que somente a matrícula na mesma turma não possibilita o 

acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem, apenas o compartilhamento dos mesmos 

espaços físicos. Ou seja, a “inclusão das crianças com deficiência têm-se revelado um 

direito a ocupação, sim, de um espaço físico, e até pensar em um espaço de convivência, de 

socialização, mas nem sempre de um espaço de aprendizagem” (Batista & Tacca, 2011, 

p.141). 

 Crianças cuja singularidade não é considerada em favor de um conteúdo curricular 

que deve ser cumprido e que todos devem apresentar o mesmo ritmo de aprendizagem 

serão considerados inábeis caso não seguirem o padrão. Então, precisamos nos perguntar: 

que experiências de aprendizagem estão reservadas às crianças que não se encaixam no 

padrão instituído pela escola? Como são compreendidas suas possibilidades? Ou elas só são 

vistas em termos de dificuldades? 

  Então, a partir desses questionamentos percebe-se que é possível lançar-se na 

educação das pessoas com deficiência intelectual considerando que, associadas à 

deficiência, existem as possibilidades compensatórias para superar as limitações e que são 

essas possibilidades que devem ser exploradas no processo educativo.  

 

1.1 Colocação do Problema 

 

Sabe-se que a escola, regular ou especial, prioriza o ensino das habilidades de 

leitura, escrita e matemática, mas que nem sempre elas são aprendidas adequadamente por 

pessoas com deficiência intelectual. Sabe-se, também, que um dos principais objetivos da 

instrução matemática, segundo Spinillo (2006), “é ensinar a solucionar problemas práticos 

do dia-a-dia” (p. 94). Contudo, observa-se que muitos estudantes, de todas as idades, têm 

apresentado dificuldades nessas tarefas, as quais são importantes para a obtenção de 

sucesso na escola, no trabalho, na independência diária e em situações da comunidade. 

Nesse contexto, onde estaria a falha, no ensino ou no estudante?  

A matemática está presente em inúmeras situações do cotidiano. Atividades comuns 

tais como mercado, cozinha, limpeza e marcenaria requerem sistemas de contagem e 
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habilidades de usar e reconhecer numerais. Além dos números serem uma linguagem de 

medida, eles também são necessários para os comportamentos adaptativos de encontrar um 

endereço, usar um telefone, “ler” horas de um relógio ou mesmo apreciar um jogo de 

futebol (Rossit, 2003). 

Desde que ingressei na rede pública de ensino, me deparei com inúmeras situações 

de desconhecimento sobre a real utilidade da matemática na vida diária dos estudantes. Em 

minhas aulas, a cada atividade planejada, esses conflitos se evidenciavam e, por mais 

atrativas que pudessem ser as minhas aulas, ainda sim, algumas lacunas se mostravam 

presentes no final do ano letivo. 

Desse modo, a cada ano procurava me apropriar de recursos didáticos adequados 

para a faixa etária em questão e iniciei uma busca pelo conhecimento para que eu pudesse 

compreender o “que” e “como” eu estava ensinando e, sobretudo, o “porquê” de selecionar 

tal conteúdo em detrimento de outro. E nesse processo de inquietação e busca por um 

entendimento sobre essas questões, aliados ao amadurecimento e troca de experiências com 

profissionais qualificados que conheci ao longo da minha trajetória como educadora, 

desenvolvi um pensamento mais crítico e reflexivo acerca das informações que permeiam o 

meu cotidiano. Essa tomada de consciência foi adquirida por meio de inúmeras 

experiências, na aquisição de algumas competências e, sobretudo, pela vontade de 

desenvolver uma prática coerente, compatível com a realidade em questão e fundamentada 

em grandes teóricos da educação, tais como Piaget, Vygotsky, Fávero, dentre outros. 

Ante o exposto, o presente projeto visa compreender os processos de construção do 

conceito de número de uma estudante diagnosticada como Deficiente Intelectual e que está 

matriculada em uma turma inclusiva da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

Pretende-se, a partir da investigação inicial, realizar um diagnóstico psicopedagógico das 

dificuldades encontradas por esta estudante, e, a partir das informações obtidas, realizar 

intervenções psicopedagógicas com a finalidade de promover seu desenvolvimento 

conceitual. 

Dado que a construção do número representa um dos principais objetivos da 

matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental e a partir da análise do histórico 
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escolar da estudante e das queixas apresentadas pela professora, tem-se como problema 

central de pesquisa analisar os processos de construção do conceito de número. 

Como objetivos específicos, pretendeu-se: (i) analisar se a estudante possui senso 

numérico, isto é, a capacidade que permite diferenciar, sem contar, pequenas quantidades 

de grandes quantidades; (ii) identificar se a estudante realiza a correspondência biunívoca; 

(iii) perceber se a estudante agrupa na organização da contagem; (iv) verificar se a 

estudante faz a conservação de quantidades. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Inclusão escolar do aluno com deficiência 

 

Na complexa realidade brasileira, o termo “inclusão” assume significado variado, 

pois precisa se adequar a práticas e políticas educacionais voltadas para determinadas 

localidades.  

De acordo com a Declaração de Salamanca, firmada em encontro promovido pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura [UNESCO] (1994), 

documento magno da inclusão escolar, a construção de uma sociedade inclusiva é um 

processo de fundamental importância para a manutenção de um Estado Democrático. É este 

princípio que o Brasil busca partilhar com a implementação de suas ações educacionais 

inclusivas, e que tomam forma na elaboração da Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, (Lei no. 9.394, 1996), que mais recentemente, foram adotadas como princípios 

norteadores da implantação das Novas Diretrizes Curriculares para a Educação Especial no 

país, de acordo com o Ministério da Educação e Cultura [MEC] (2001).  

Porém, a realidade desse processo inclusivo ainda não é seguida como proposto pela 

legislação e requer muitas discussões relativas ao tema. Um grande problema ainda 

insistente no Brasil é o não cumprimento a contento das indicações legais e os prejudicados 

sempre são aqueles que mais necessitam dos atendimentos que estão previstos nestas leis. 

Em contrapartida, a educação inclusiva propõe que todas as pessoas com 

necessidades educacionais especiais sejam matriculadas na escola regular, baseando-se no 

princípio da educação para todos. Nesse cenário, a escola apresenta-se como espaço apto a 

promover transformações, aberta a lidar com as diferenças, sejam elas de ordem racial, 

econômica, entre outras, uma vez que fazem parte da sociedade, e estão presentes em 

diferentes ambientes, sendo um destes o escolar (Leão, 2004).  

Segundo Goffredo (1999), frente a esse novo paradigma educativo, “a escola deve 

ser definida como uma instituição social que tem por obrigação atender todas as crianças, 

sem exceção. Ela deve ser aberta, pluralista, democrática e de qualidade” (p. 74). Portanto, 

deve manter suas portas abertas, inclusive para pessoas com deficiência. O modelo de 
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escola que se deseja para a sociedade deve conter, em seu projeto educativo, a ideia de 

unidade na diversidade, porquanto inviável a coexistência entre democracia e segregação.  

Nesse contexto, percebe-se que a educação inclusiva assume um lugar central no 

debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola: é necessário garantir o 

acesso à escola e as condições de aprendizagem para todos os estudantes e discutir como se 

situa a escola na sociedade e como esta sociedade produz seus excluídos. 

Assim, o espaço escolar pode e deve ser o local onde os estudantes criam e recriam 

conhecimento, possibilitando novas maneiras de interpretar o mundo que, certamente, 

beneficiarão o convívio harmônico na sociedade.  

 

2.2 O que é deficiência intelectual? 

 

Entre as várias terminologias já utilizadas oficialmente, Deficiência Intelectual foi 

divulgada para substituir o termo deficiência mental após a publicação da Declaração de 

Montreal sobre Deficiência Intelectual, realizada em outubro de 2004. Desde então, essa 

terminologia tem sido utilizada, fazendo parte de documentos oficiais1 do Governo Federal 

e outros.  

Com o objetivo de organizar as ações pedagógicas do atendimento educacional a 

estudantes com deficiência da rede pública de ensino do Distrito Federal, foi publicado, no 

ano de 2010, um documento intitulado “Orientações Pedagógicas na Educação Especial” e 

que traz o seguinte conceito sobre deficiência intelectual: 

 

As habilidades intelectuais referem-se à inteligência, compreendida como uma 
habilidade mental geral, cuja aplicação dá-se por meio do raciocínio, do planejamento, 
da resolução de problemas, do pensamento abstrato, da compreensão de ideias 
complexas e da aprendizagem rápida, baseadas nas experiências da própria pessoa. O 
comportamento adaptativo é a reunião das habilidades conceituais, sociais e praticas que 
foram aprendidas pelas pessoas e são colocadas em pratica em seu cotidiano. Quanto à 
participação, interações e papéis sociais, observa-se que a participação e as interações 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Investindo esforços para que os estudantes tenham suas diferenças consideradas nos processos de ensino e 
aprendizagem, o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial, em 2008, apresentou a Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) que instituiu uma 
mudança estrutural na escola, implementando políticas públicas de inclusão educacional.	  
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podem ser verificadas pelo envolvimento da pessoa em atividades sociais cotidianas. 
(Secretaria de Educação do Distrito Federal [SEDF], 2010, p. 23). 

 

Nesta perspectiva, a deficiência intelectual passa a ser compreendida como uma 

interação entre o funcionamento intelectual e as suas relações com o contexto social. 

Assim, as limitações deixam de ser observadas como dificuldade exclusiva da pessoa 

deficiente (perspectiva quantitativa da inteligência), passando a ser consideradas como 

limitações do contexto social que deve buscar e ofertar os apoios que ela necessita. 

No caso específico da deficiência intelectual, a literatura científica brasileira sempre 

evidenciou a dificuldade nos procedimentos de identificação desse alunado para a 

definição, elegibilidade e encaminhamento aos serviços especializados. Apesar da ênfase 

no aspecto intelectual da condição, prevaleceram por muito tempo critérios organicistas, e o 

foco no indicador de fracasso diante das demandas escolares era atribuído exclusivamente 

ao alunado e ao seu contexto social e cultural de origem (Veltrone & Mendes, 2011). 

Nesse sentido, o atendimento educacional do estudante com deficiência intelectual 

deve ser feito pautado nos princípios da inclusão escolar. A mudança de terminologia 

deficiente mental para deficiente intelectual parece ser uma estratégia que visa garantir que 

todos os alunos sejam bem atendidos na escola. Para tanto, é importante investigar como os 

professores que lidam diretamente com este alunado percebem esta mudança de 

nomenclatura, bem como verificar se ela tem consequências na prática educativa destes 

profissionais em sala de aula.  

Nessa perspectiva e considerando o contexto social e cultural, bem como as 

condições peculiares desses sujeitos, desprende-se que: 

 

o aluno com deficiência intelectual, como sujeito social, se beneficia das inúmeras 
mediações que caracterizam as relações sociais e interpessoais estabelecidas no espaço 
escolar, as quais são marcadas também pelos conflitos e contradições da vida em 
sociedade. (Gomes, Poulin, & Figueiredo, 2010, p. 09). 
  

Reconhecer essa realidade implica não criar espaços homogêneos de ensino, mas 

sim, construir processos de ensino com objetivos, recursos e estratégias diversificadas para 

que seja possível atender às necessidades dos estudantes com deficiência intelectual. Desse 
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prisma, tem-se muito a dizer sobre os sujeitos com deficiência, indo além da mera descrição 

e/ou da constatação do seu déficit. 

 

2.3 Deficiência Intelectual e as práticas pedagógicas 

  

O processo de ensino e aprendizagem abrange o contexto institucional e tem como 

principal característica a intencionalidade. Nele de desenvolvem estratégias necessárias 

para a promoção do desenvolvimento da aprendizagem de pessoas com as mais diversas 

necessidades e especificidades. 

Nessa perspectiva, o professor é sujeito intencional no ato educativo: 

 

a estratégia pedagógica não pode ser simplesmente um recurso externo, algo que 
movimenta o aluno em direção ao conhecimento. Ela se orienta para a relação social que 
passa a ser uma condição de aprendizagem, pois só ela dá possibilidade de conhecer o 
pensar do outro e interferir nele (Tacca, 2006, conforme citado por Anache, 2011, p. 
110).  

 

A compreensão desse processo de aprendizagem de pessoas com deficiência 

intelectual requer um rompimento com o paradigma nivelador e a criação de outras formas 

de ensiná-las. 

Além disso, para muitos educadores, é comum que a diferença entre estudantes com 

deficiência intelectual e dificuldades de aprendizagem não esteja muito clara. De modo 

geral, segundo o MEC (2014c), “os alunos com deficiência intelectual possuem 

dificuldades específicas de aprendizagem, mas não se pode afirmar que os alunos com 

dificuldades para aprender possuam deficiência intelectual” (p. 27). 

 A atenção ao estudante com deficiência intelectual determina práticas pedagógicas 

questionadoras da reprodução de um padrão didático que reforça práticas infantilizadoras e 

inviabilizam a esses indivíduos a experimentação de novas realidades. Infelizmente, é 

comum que ao receber o estudante com deficiência intelectual o professor não acredite na 

sua capacidade de aprender, ignorando que o desempenho escolar desse estudante 

dependerá das oportunidades e possibilidades de ações que o próprio professor pode prover 
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estudante. Em geral, por não acreditar na capacidade de aprender desses alunos, a escola 

limita-se a solicitar atividades de repetição, manipulação de objetos e/ou treino motor. 

Assim, o grande desafio ao professor é deixar de lado práticas centradas em atividades de 

repetição e de memorização. 

 

Aprender é uma ação humana criativa, individual, heterogênea e regulada pelo sujeito da 
aprendizagem, independentemente de sua condição intelectual ser mais ou ser menos 
privilegiada. São as diferentes ideias, opiniões, níveis de compreensão que enriquecem o 
processo escolar e clareiam o entendimento dos alunos e professores. Essa diversidade 
deriva das formas singulares de nos adaptarmos cognitivamente a um dado conteúdo e 
da possibilidade de nos expressarmos abertamente sobre ele. (MEC, 2007, p. 17) 

 

 Estes estudantes, com deficiência intelectual, tanto quanto os demais, precisam de 

atividades cognitivas que os desafiem a buscar soluções, precisam de questões que os 

insiram “em” situações-problema. As possibilidades de desenvolvimento destes estudantes 

são determinadas, principalmente, pelas oportunidades que a escola é capaz de lhes ofertar, 

tanto em termos de desafios para suas próprias barreiras, mas também em termos de 

trabalho cooperativo e em convívio com os demais estudantes. 

 Por exemplo, como afirma o MEC (2014c), na alfabetização matemática, se o 

professor propõe atividades inadequadas quando impõe aos estudantes, listas de exercícios 

mecânicos e repetitivos; essas atividades serão completamente “sem noção” quando 

propostas aos alunos com deficiência intelectual. No caso de estudantes que fazem 

“continhas de multiplicar”, com ajuda de tabuadas, sem que tenham construído o sentido da 

multiplicação; pode acontecer de chegarem a respostas corretas apoiadas apenas na 

tabuada, de forma mecânica, copiando resultados, sem compreender o sentido da operação. 

Para os estudantes com deficiência intelectual uma atividade assim torna-se ainda mais 

“sem sentido”, visto que a repetição de uma atividade não leva à compreensão da outra. 

Nesse sentido, a ação pedagógica será melhor sucedida caso se proponha atividades de 

aprendizagem que sejam próximas aos interesses dos alunos, com base em experiências que 

eles tenham vivenciado. É necessário que os estudantes sejam capazes de estabelecer a 
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pertinência da aprendizagem proposta pelo professor em situações reais ou concretas da 

experiência escolar. 

 Desse modo, ao promover situações significativas, os professores possibilitam que a 

aprendizagem se efetive, contribuindo para o desenvolvimento do estudante. As 

aprendizagens consolidadas na escola, e fora dela, são fundamentos para a vida social das 

pessoas com deficiência intelectual. 

 No caso da alfabetização matemática, conhecer o contexto de vida do estudante com 

deficiência intelectual é importante para sugerir que se relacionam ao cotidiano dele: 

quanto mais comum for a situação proposta como ponto de partida para a aprendizagem, 

melhor será a compreensão das situações-problema. O que devemos nos preocupar, na 

condição de educadores, é o quanto o estudante deixará de aprender, não porque ele não 

tenha condições, mas sim porque lhe negamos seus direitos de aprendizagem. 

 

2.4 A construção do conceito do número 

 

Ao observarmos ao nosso redor, podemos perceber que, a todo o momento, as 

pessoas estão contando alguma coisa. Contamos o número de estudantes em uma turma ou 

escola, a quantidade de materiais escolares, o dinheiro, entre outros. 

A Matemática se desenvolveu ao longo dos tempos como uma linguagem que partiu 

da necessidade do ser humano de manter-se vivo e confortável, mas esta necessidade não 

foi individual. Vários educadores matemáticos, como, por exemplo, Moura (2012), 

entendem a matemática como um conhecimento que atende objetivos do coletivo e o 

indivíduo aprende as novas sínteses geradas na solução de problemas sociais. Dessa forma, 

compreende-se que a produção do conhecimento matemático como o modo encontrado 

pelo ser humano de construir respostas para as suas necessidades básicas construídas nas 

relações sociais. 

Lidamos com os números desde a infância até a vida adulta para quantificar, 

comparar, medir, identificar, ordenar e operar nas mais diferentes situações e com os mais 

diferentes propósitos. 

Mas embora a criança já tenha essa vivência, que lhe permite uma maior 
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aproximação com o número, é na escola que ela começa a apropriar-se do conceito de 

número de modo formal e sistemático. No ambiente escolar, na interação da criança com 

diferentes sujeitos, o professor terá inúmeras oportunidades de criar situações desafiadoras 

que a auxiliarão nesse processo. Essa construção, resultante das relações que a criança 

estabelece a partir o seu contato com o mundo, nas suas relações sociais, quando 

incentivada pelo professor, contribui para o seu processo de alfabetização matemática. 

 

A alfabetização matemática é o processo de organização dos saberes que a criança traz 
de suas vivências anteriores ao ingresso no Ciclo de Alfabetização, de forma a leva-la a 
construir um corpo de conhecimentos matemáticos articulados, que potencializem sua 
atuação na vida cidadã. Esse é um longo processo que deverá, posteriormente, permitir 
ao sujeito utilizar as ideias matemáticas para compreender o mundo no qual vive e 
instrumentalizá-lo para resolver as situações desafiadoras que encontrará em sua vida na 
sociedade (MEC, 2012, p. 60). 

 

Segundo Lorenzato (conforme citado por Oliveira, 2013), é fundamental que o 

professor, quando na organização de situações que explorem a matemática, “conheça os 

sete processos mentais básicos para a aprendizagem matemática, que são: correspondência, 

comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação” (p. 04).  

Ainda, para o autor, sem o domínio desses sete processos mentais básicos, as 

crianças terão dificuldades para aprender número e contagem, entre outras noções. Para 

tanto, torna-se importante que os educadores que trabalhem com Matemática, oportunizem 

uma construção ou formação de conceitos matemáticos, com compreensão, a partir de 

vivências e experiências do aluno, não se distanciando, assim, das necessidades e dos 

interesses que as crianças apresentam nos anos iniciais de escolaridade.  

O conceito de número exige estruturas cognitivas básicas para sua construção, as 

quais constituem parte essencial para a aprendizagem. Van de Walle (conforme citado por 

Oliveira, 2013, pp. 04-05) esclarece que:  

 

O número é um conceito complexo e multifacetado. Uma compreensão mais rica de 
número - uma compreensão relacional - envolve muitas ideias, relações e habilidades 
diferentes. As crianças já chegam à escola com muitas ideias sobre número. Essas ideias 
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devem ser utilizadas ao trabalharmos com as crianças e para ajudá-las a desenvolver 
novas relações. É triste ver a quantidade de estudantes na 4ª, 5ª ou nas séries posteriores 
que o que sabe a respeito de números, essencialmente, é pouco mais do que como 
contar. É necessário tempo e muitas experiências para que as crianças desenvolvam uma 
compreensão completa de número que será desenvolvida e enriquecida com todos os 
conceitos numéricos adicionais relacionados ao longo dos anos escolares. 

 

Para tanto, a formação do conceito de número na criança envolve três noções 

básicas: a conservação numérica, a operação lógica de classificação e a seriação. A própria 

Scriptori (2005), advogada por Oliveira (2013), afirma “dado que o conceito de número 

advém de uma síntese operatória da inclusão hierárquica de classes e de ordem serial, a 

conservação, a seriação e a inclusão de classes constituem as estruturas cognitivas básicas 

necessárias a essa construção” (p. 05).  

Portanto, o conceito de número ou sentido numérico pode ser entendido como uma 

intuição que se tem sobre os números e suas relações, permitindo que o indivíduo lide de 

forma bem sucedida e flexível com os vários recursos e situações do cotidiano que 

envolvem a matemática. 

 Os números, suas representações e a necessidade de operar com quantidades estão 

presentes em muitas práticas cotidianas e compõem o nosso modo de ver o mundo, de 

entendê-lo. Por isso, segundo o MEC (2014a), “impregnam grande parte das nossas práticas 

de leitura e de escrita e, assim, afim de promovermos uma alfabetização no sentido amplo, 

é necessário incluir o trabalho com o conceito, o registro e as operações com números 

naturais” (p. 30), sempre em situações de uso pelo professor. 

 Nessa perspectiva, a alfabetização matemática como iniciação ao mundo da leitura e 

da escrita aritmética, ainda de acordo com o MEC (2014a), “contempla as primeiras 

construções do conceito de número, da aquisição da representação numérica do sistema 

decimal e, além disso, de outros conteúdos matemáticos como as operações e a própria 

geometria” (p. 58). 

 Contudo, estar preparado para atender às demandas e tarefas face à vida diária 

requer habilidades que vão além das capacidades básicas do registro matemático. Nesse 

sentido, entende-se como “numerado” quem: 
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além da elaboração do conhecimento e da linguagem matemática, engaja-se com 
autonomia em situações que envolvam o domínio de dados quantitativos, quantificáveis, 
e, sobretudo, compreende as diversas funções e usos dos códigos numéricos em 
diferentes contextos. (MEC, 2014a, p. 58). 

 

 Desse modo, assumir os pressupostos do “numeramento” para ensinar os números 

evidencia a afirmação de que não é preciso esperar que as crianças saibam contar ou 

escrever convencionalmente os símbolos numéricos para aprendê-los. No entanto, exige um 

olhar constante das práticas pedagógicas assumidas em sala de aula para que possam ser 

revistas as posturas assumidas que permeiam o ensino dos números e modifica-las quando 

necessário. 
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III. MÉTODO DE INTERVENÇÃO 

 

3.1 Caracterização da instituição 

 

 A instituição escolhida pertence à rede pública de ensino do Distrito Federal e está 

localizada na região administrativa do Paranoá. O motivo pelo qual ela foi selecionada se 

deve ao fato da pesquisadora atuar como professora na escola favorecendo a aproximação 

com a equipe e comunidade escolar. 

 A Escola Classe 05 do Paranoá é a menor escola da região e atende 551 alunos de 

faixa etária de 6 a 14 anos distribuídos em 22 turmas, sendo que 11 em cada turno. No 

período matutino estão formadas uma turma de 1º ano; uma turma de 2º ano; três turmas de 

3º ano, sendo uma de integração inversa; duas turmas de 4º ano; e três turmas de 5º ano, 

sendo uma adaptada. No turno vespertino compõem a escola, duas turmas de 1º ano; cinco 

turmas de 2º ano sendo duas de integração inversa, e duas turmas de 3º ano, sendo uma de 

integração inversa. 

 

3.2 Caracterização do sujeito 

 

 O sujeito da pesquisa é uma estudante do 3º ano dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e no momento da realização desse trabalho estava com oito anos e quatro 

meses. Ela é natural de Brasília e desde o 1º ano estuda na mesma instituição de ensino. 

 Foi realizada uma entrevista de anamnese com a mãe da estudante com o objetivo 

de levantar alguns dados referentes ao nascimento da criança, sua rotina e seu 

desenvolvimento. 

 A família de M. é composta pelo casal e quatro filhos, sendo M. a mais velha. 

Moram todos no mesmo lote da avó paterna da estudante e que segundo a mãe, a avó não 

possui um bom relacionamento com a neta, pois a discrimina, ocasionando no afastamento 

entre elas. 

A progenitora informou que sua gravidez não foi planejada, mas bem assistida. O 

parto foi normal, hospitalar e em plenas condições de saúde. Foi amamentada até os três 
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meses e aceitou bem a alimentação artificial. Seu desenvolvimento psicomotor ocorreu 

dentro dos parâmetros da normalidade. Quanto às tarefas da vida diária, possui autonomia, 

mas é lenta ao realiza-las, mesmo tendo uma rotina estabelecida. Não dorme bem, pois seu 

sono é agitado (fala dormindo e apresenta, de vez em quando, um quadro de 

sonambulismo). Iniciou a sua vida acadêmica aos quatro anos na Educação Infantil e se 

adaptou de maneira satisfatória. Ainda está no processo de alfabetização, que de acordo 

com a mãe, só percebeu suas dificuldades a partir do 1º ano do Ensino Fundamental. 

 Nos hábitos sociais, a mãe relatou que  a estudante faz amigos com facilidade e os 

conserva. E com relação ao ponto de vista emocional, M. é vista pela mãe como agitada, 

agoniada, dependente, desligada, porém, corajosa e comunicativa. Para a mãe, a filha 

precisa melhorar sua agitação e ser menos sensível e rancorosa. 

 

3.3 Procedimentos Adotados 

 

O desenvolvimento do trabalho seguiu três etapas, assim organizadas: 

primeiramente, foi analisada a literatura acerca do tema inclusão. Posteriormente, realizou-

se uma pesquisa bibliográfica referente à inclusão das pessoas com deficiência intelectual 

no ensino regular, bem como o estudo da bibliografia pertinente ao tema da matemática e 

do conceito de número. 

Na segunda etapa, houve a investigação junto à escola de origem da estudante, por 

meio de entrevista exploratória com a professora regente, o acesso ao relatório 

psicopedagógico da estudante feito pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

(EEAA) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), a leitura 

minuciosa dos relatórios de desenvolvimento das aprendizagens referentes aos anos 

anteriores à essa pesquisa (1º e 2º ano) e a entrevista inicial de anamnese com os pais. 

Tendo em vista o objetivo da pesquisa ora apresentada, investigar o processo de 

construção do conceito de número na criança, achou-se necessário e de fundamental 

importância a realização de duas sessões para a avaliação de competências do sujeito. 

Em seguida, foram realizadas três sessões de intervenção que possibilitaram, pela  

natureza das questões estudadas e por ser um estudo exploratório e descritivo, examinar 
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variáveis direcionadas ao conceito de número na criança. 

Recorremos às etapas citadas por Neves e Fávero (2012, p. 52) ao articular pesquisa 

com intervenção: “uma avaliação das competências matemáticas do sujeito e suas 

dificuldades; a sistematização de cada uma das sessões de trabalho, em termos de objetivos 

e descrição das atividades propostas; e uma análise minuciosa do desenvolvimento das 

atividades para cada sessão”.  

Trata-se de um olhar diferenciado e investigativo, bem como de uma postura 

multidisciplinar que fundamenta a seguinte tese que embasa a Psicologia do Conhecimento 

defendida por Fávero (2011, p. 16):  

 

O ser humano se desenvolve através da construção dialética da interação e adaptação 
com o meio sociocultural, sustentada pelos processos de internalização e externalização 
que engendram a tomada de consciência e para os quais os sistemas de signos são 
especialmente importantes, já que se trata de lidar com a representação. 

 

As sessões constituíram-se em situações de investigação e pesquisa das dificuldades 

apresentadas em relação uma conduta esperada. Nessa visão e por meio dos referenciais 

teóricos utilizados, as sessões buscaram o esclarecimento de algumas queixas, do próprio 

sujeito, da família e, na maior parte das vezes, da escola. Procurou-se organizar os dados 

obtidos como forma de orientar as etapas desenvolvidas em cada encontro e a integração 

entre a teoria e a prática que permanentemente alimentaram esse trabalho. 
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IV. A INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA: DA AVALIAÇÃO 

PSICOPEDAGÓGICA À DISCUSSÃO DE CADA SESSÃO DE INTERVENÇÃO  

 

4.1 Avaliação Psicopedagógica  

 

1ª Sessão de avaliação psicopedagógica (06/05) 

 

Tipo:Jogo “As duas mãos”, extraído do caderno de Jogos na Alfabetização Matemática do 

PNAIC2 e que se encontra em anexo. 

Objetivos:Investigar se a estudante estabelece a relação biunívoca (termo a termo) e 

verificar o domínio sobre a contagem de objetos (palitos). 

Materiais utilizados:1 dado comum; aproximadamente 200 palitos de picolé; 

aproximadamente 30 elásticos de borracha e 1 tabuleiro, com as duas mãos desenhadas, 

para cada participante. 

Procedimento: 

- Cada um, na sua vez, lança o dado. 

- A quantidade que aparecer na face superior do dado após seu lançamento, corresponderá 

ao número de palitos que devem ser recolhidos pelo jogador e colocados no tabuleiro sobre 

a ilustração que reproduz os dedos das mãos. 

- Passa a vez para o próximo jogador. 

- Na rodada seguinte, pega-se novamente a quantidade de palitos de picolé que sair na 

jogada do dado, colocando um em cada dedo das mãos do seu tabuleiro, não podendo 

colocar dois palitos em um mesmo dedo. 

- Os palitos que porventura sobrarem devem ser colocados novamente, em cada um dos 

dedos. 

- A cada rodada, continua-se colocando um palito em cada dedo, de acordo com os 

números que saírem no dado. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos 
federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas 
até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. 
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- Quando em todos os dedos houver um palito, deve-se recolher os 10 palitos e enlaça-los 

com o elástico de borracha, formando um grupo com 10 pontos e colocando-o no espaço 

indicado no tabuleiro. 

- Ganha o jogo quem fizer mais pontos após 10 rodadas. 

 

Análise dos resultados 

  

A primeira sessão teve duração de 50 minutos e aconteceu na biblioteca da escola, 

por se tratar de um local tranquilo e reservado e também familiar da estudante. Para avaliar 

melhor as habilidades propostas de M., procuramos ao longo da sessão, problematizar 

algumas questões a respeito dos objetivos específicos elencados para este momento, tais 

como senso numérico, agrupamentos, correspondência biunívoca 3  e conservação de 

quantidades. Com isso, pretendia-se ter referências para a avaliação dessa sessão, além de 

ampliar as possibilidades de aprendizagem. 

 Antes de M. receber as orientações sobre as regras do jogo, ela demonstrou 

interesse em participar da atividade e relatou que pediu à mãe que a deixasse participar dos 

nossos encontros. 

 Após esse primeiro contato, demos início ao jogo “As duas mãos” e solicitamos que 

M. contornasse as duas mãos em uma folha para utilizarmos como tabuleiro. Em seguida, 

explicamos as regras e ela começou jogando o dado. 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 1 – Contorno das mãos de M. / Este foi o tabuleiro individual utilizado para o jogo) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Correspondência biunívoca, também conhecida como correspondência um a um, é a relação que se 
estabelece na comparação unidade a unidade entre os elementos de duas coleções.	  
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Foi observado que as quantidades maiores que três que apareceram no dado, M. 

contou termo a termo e ao pegar os palitos, ainda que fossem valores inferiores a três, ela 

os dizia em voz alta, um de cada vez. A partir da análise dessa situação, a estudante 

demonstrou compreender a relação biunívoca, pois todas as vezes que lançou o dado ela 

pegou corretamente a quantidade de palitos correspondente. 

 Desde o início das jogadas, a estudante posicionou os palitos, em todas as vezes, 

sobre os dedos e lembrou-se da regra que ao completar os dedos das mãos, era necessário 

recolher os palitos e amarrá-los com o elástico. No entanto, em uma das rodadas, quando 

faltavam dois dedos para que completasse 10, ela tirou a quantidade três no dado, 

colocando os dois palitos sobre os dedos e desprezando o terceiro.   

Nesse momento, intervimos perguntando-a o porquê de ter devolvido o palito ao 

monte, ao que ela respondeu, “mas ele sobrou”. Desse modo, explicamos que aquele palito 

não poderia ser devolvido ao monte, pois fazia parte da quantidade que apareceu no dado e 

quando isso acontecesse, ela deveria coloca-lo sobre um dos dedos das mãos após amarrar 

os 10 palitos formados. Ela sinalizou afirmativamente que tinha entendido e foi possível 

comprovar que M. se apropriou da regra, pois nas próximas rodadas ela fez como o 

combinado: amarrou os 10 palitos e colocou os que sobraram sobre os dedos da mão. 

 No decorrer da atividade, quando M. já tinha formado três grupos de 10 e eu com 

dois grupos de 10, perguntamos quem tinha mais palitos. Pretendia-se, nesse momento, 

avaliar se ela possuía senso numérico, o que ela confirmou ter, pois respondeu que ela tinha 

mais e que nós precisaríamos “ter mais 1 para empatar” com ela. No entanto, quando 

perguntamos “quantos grupos você tem a mais do que eu?”, M. não soube responder e 

repetiu a mesma informação anterior. Em função da ausência de resposta de M., não fomos 

adiante com os questionamentos sobre as diversas relações entre as quantidades de pontos 

que cada uma obteve, tais como “quantos palitos você tem a mais do que eu?” e “qual a 

diferença de pontos entre nós duas?”. 

 Em outro momento do jogo, para avaliar se M. possuía a capacidade de conservar 

quantidades, realizamos os seguintes questionamentos descritos abaixo. Nota-se que na 

descrição, foi utilizado apenas passagens significativas, tendo em vista o volume de 

informações produzidas na interação com a estudante. 
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Pesquisadora Estudante (M.) Avaliação 

Antes de continuar, vamos 

descobrir quantos palitos 

nós já temos? 

Sim. Ficou animada com a 

pergunta. 

Vamos começar por você, 

quantos palitos você 

conseguiu até agora? 

(Olhou para os grupos de 

palitos amarrados). Aqui 

tenho 10 (apontou para um 

grupo de palitos). 

Fiquei bastante satisfeita 

com essa primeira resposta, 

pois M. havia demonstrado 

que tinha conservado a 

quantidade proposta. 

Muito bem! E o restante? (Ficou um tempo olhando os 

palitos e nesse momento, 

notei que ela estava 

contando palito por palito). 

30! 

M. não considerou os palitos 

soltos e também não 

conservou a quantidade, nem 

mesmo do primeiro grupo 

que ela havia identificado 

anteriormente. 

Como você fez para contar? Contei um por um.  

E por que você fez isso? Porque eu tinha errado esse 

aqui (apontou para o 

primeiro grupo), daí tive 

que contar de novo. 

Quando ela começou a 

contar, silenciosamente, os 

palitos que estavam 

amarrados, M. me explicou 

que tinha errado na 

contagem do primeiro grupo 

e por isso, precisou recontar 

todos novamente. 

E esses soltos? Eles fazem 

parte do seu total de 

palitos? 

Hum....acho que sim. Hesitou, mas respondeu 

corretamente. 

Ótimo! E com eles você 

ficará com quantos palitos? 

36 M. não conservou a 

quantidade 30 e em função 
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disso, reiniciou a contagem 

de todos os palitos: soltos e 

amarrados. 
(Quadro 1 - Nessa situação, M. estava com 3 grupos de 10 palitos e 4 soltos e a pesquisadora tinha 2 grupos 

de 10 palitos e 6 soltos) 

 

 Perguntamos o porquê dela não ter soltado os palitos, mas ela explicou que “dava 

pra contar assim”. Pedimos que ela contasse também os nossos palitos e, mais uma vez, M. 

manteve os grupos amarrados e contou os palitos individualmente, não acrescentando os 

palitos soltos que estavam sobre o tabuleiro. Chegou no resultado esperado (26), mas não 

realizou a contagem por agrupamentos de dez (base decimal), visto que o ponto de partida 

foram os dez dedos das mãos. 

 Ao final do jogo, a parabenizamos por ter ganhado e propomos que fizesse um 

registro, da forma que ela achasse melhor, de quantos palitos ela havia conseguido ao 

término do jogo. M. havia feito um total de 41 palitos, sendo quatro grupos de 10 e um 

palito solto. 

 Primeiramente, M. contou os palitos (termo a termo) em voz baixa para em seguida, 

fazer os “risquinhos” na folha. Quando terminou de fazer os riscos, ela relatou que havia 

“juntado tudo e não ia dar para contar assim” e quis apagar. Pedimos que ao invés de 

apagar, que ela fizesse o registro um pouco mais para baixo e foi o que ela fez. Notamos 

que ela não desprezou o primeiro registro e optou por colocar um grupo de 10 em cada 

fileira. Quando terminou de riscar, iniciou a contagem e ficou confusa, pois o seu primeiro 

registro continuava na folha e ela iniciou a contagem por ele, quando nós intervimos e 

perguntamos-a se não achava melhor envolver o primeiro grupo de 10 que ela tinha riscado. 

M. gostou da ideia e circulou corretamente os 10 primeiros riscos e reiniciou a contagem 

por esse grupo. No entanto, no decorrer desse processo, quando chegou ao número 20, ela 

ignorou um grupo de 10 riscos e continuou a contagem “21, 22, 23...32, tenho 32 palitos”. 

Em seguida, solicitamos que anotasse, em algarismos, a quantidade total de palitos que ela 

havia acabado de contar, e começou a escrever a sequência numérica até 32. Nesse 
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momento, ela interrompeu e retomou a contagem diversas vezes, chegando ao final com o 

valor 46.  

Para concluir a sessão, propomos que ela deixasse o registro de lado naquele 

momento e contasse os palitos, mas só que agora desagrupando-os. Ela desamarrou-os e 

contou um por um, chegando ao resultado correto: 41. Incentivamos-a a usar esse recurso 

mais vezes na sala de aula, sobretudo nas situações em que ela tiver mais dificuldade ou 

sentir dúvidas: pegar os palitos e contá-los para descobrir os resultados provenientes dos 

problemas matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 2 – Registros realizados por M. representando o total de palitos que adquiriu no final do jogo.) 

  

Apesar da simplicidade do jogo, essa atividade se revelou um potencial disparador 

de situações-problema interessantes que serão exploradas na segunda sessão de avaliação. 

Ademais, proporcionou situações em que M. pôde refletir a respeito de suas estratégias de 

contagem, bem como validar algumas hipóteses de forma lúdica e significativa. Ao final da 

sessão M. já se encontrava bem à vontade e satisfeita por ter conhecido o jogo e por ter 

ganhado, o que representou em um reforço positivo na sua autoestima. 
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2ª Sessão de avaliação psicopedagógica (07/05) 

 

Tipo:Jogo “Para ou arrisca? I”, extraído do caderno de jogos do PNAIC, com adaptações, 

que se encontra em anexo. 

Objetivos:Investigar se a estudante realiza contagens, envolvendo unidades e dezenas até 

50; avaliar as estratégias utilizadas por meio do registro e verificar se realiza a operação de 

adição por meio de adições sucessivas (com a ideia de conservação de quantidades) e a 

subtração, no sentido de retirar. 

Materiais utilizados:1 dado comum; 1 folha de papel em branco e 1 lápis preto. 

Procedimento: 

- Cada jogador, na sua vez, lança o dado uma primeira vez, registrando no papel a 

quantidade obtida. 

- Em seguida, decide se quer jogar mais vezes. Se optar por jogar, deve estar atento para as 

seguintes situações: 

• se saírem as quantidades 2, 3, 4, 5 ou 6, adiciona-se o número ao valor anterior e 

pode continuar jogando, se quiser, ou se não quiser, passa-se a vez para o próximo 

jogador; 

• se sair a quantidade 1 perde o que conseguiu na rodada anterior e passa a vez para o 

próximo jogador. 

- Ganha o jogo quem primeiro atingir 50 pontos. 

 

Análise dos resultados 

 

Essa segunda sessão aconteceu novamente na biblioteca e teve a duração de 1 hora e 

30 minutos. M. demonstrou estar mais à vontade com a situação e comentou que contou aos 

pais e à professora que havia aprendido um jogo legal e que tinha gostado muito (referindo-

se ao jogo “As duas mãos”). 

Explicamos que nessa sessão iríamos jogar um jogo cujo nome é “Para ou arrisca? 

I” e, em seguida, questionamos o significado do nome: “o que significa ‘para’, M.?”, “me 

dê um exemplo em que usamos a palavra ‘para’?”. Ela respondeu que significava “ficar em 
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silêncio” e “quando a professora pede pra gente parar de falar a gente para”. Como ela 

demonstrou conhecer o sentido dessa palavra, aproveitamos para perguntar: “e a palavra 

arrisca?”. M. respondeu nos perguntando: “é riscar?”. Repetimos a palavra e ela ficou em 

silêncio, pensativa. Então criamos duas situações para ilustrar alguns dos sentidos da 

palavra “arrisca”: no sentido de arriscar um palpite (hipótese sobre o resultado de um jogo 

de futebol) e um tipo de esporte radical considerado arriscado (pular de paraquedas). Por 

fim, o sentido que ficou mais claro e adequado ao jogo, foi o de “você não ter certeza do 

que vai acontecer, mas mesmo assim você ‘arrisca’ seguir em frente, se aventura”.  

 A partir da explanação relatada acima notamos que M. ficou mais satisfeita por ter 

compreendido o nome do jogo e, a partir da pergunta “você quer se aventurar e descobrir 

como funciona esse jogo?”, ela abriu um largo sorriso e prontamente se pôs a nossa frente 

para que pudéssemos iniciar a atividade. 

O “Para ou Arrisca? I” é um jogo que trabalha com a operação de adição por meio 

de adições sucessivas, com a ideia de acrescentar um determinado valor ao montante já 

existente, de modo a estimular também o cálculo mental. Mas em função do sujeito em 

análise e com base nos objetivos estabelecidos para essa sessão, adaptamos o jogo da 

seguinte forma: acrescentamos os palitos de picolé, como material de apoio para M. realizar 

as contagens e alteramos uma das regras do jogo, permitindo dessa forma, que a estudante 

realizasse a subtração toda vez que tirasse o valor um no dado. 

Convém destacar que um aspecto importante a ser considerado neste jogo é o 

desenvolvimento da autonomia da criança em decidir, após cada jogada, se continua 

lançando o dado ou passa a vez. Se optar em continuar, ela pode ganhar mais pontos ou, 

então, pode perder o que conquistou no lance anterior. O interessante foi observar que M. 

dominou o jogo, pois em nenhum momento optou por parar e passar a vez, nem mesmo 

quando já tinha conseguido uma quantidade superior a 20. Percebemos que, mais do que o 

receio de perder uma parte do que conquistou, caso tirasse o número 1 no dado, M. 

demonstrou que estava gostando de se sentir desafiada e feliz por estar “arriscando”. 

 Nesse sentido, observa-se que ao lançar o dado há seis possibilidades de resultados, 

sendo que, em cinco delas, o jogador ganha pontos e, em uma delas, o jogador perde uma 

parte e passa a vez. Portanto, há mais chances em ganhar pontos do que em perder. Porém, 
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isso não garante que o número 1 só saia após várias jogadas. No entanto, essa regra do jogo 

não tinha sido totalmente compreendida por M., pois quando tirou 1 pela primeira vez, ela 

não havia esboçado nenhuma reação, só demonstrou surpresa depois que fizemos uma 

expressão de espanto. 

A seguir, apresentamos algumas dificuldades que surgiram durante a realização do 

jogo e que foram registradas para embasar a análise dessa atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 3 – A coluna da esquerda refere-se ao primeiro jogo e a coluna da direita refere-se ao segundo jogo.) 

 

• não realizou a sobrecontagem; 

• realizou a recontagem até o 39; 

• espelhou os algarismos 4, 5, 6; 

• não compreendeu que ao tirar 1 deve-se perder a quantidade de picolés da jogada 

anterior; 

• confundiu o registro dos algarismos 6 e 7, ora trocando-os; 

• apresentou inconsistência nos registros dos números maiores que 10 e menores que 

29: em alguns momentos sabia como escrever e outros não. A partir do número 30 

demonstrou não saber como registrar na folha; 

• antes de usar os palitos, M. começou contando com os dedos da mão, mas depois 

que a quantidade foi superior a 10, interrompeu a contagem e ficou pensativa; 
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• a estudante foi auxiliada nos registros maiores que 30 para que pudesse continuar 

anotando os pontos que ia ganhando ou perdendo, mas não sabia depois de um 

tempo, identificar o valor dos números. Com exceção dos números até 10, M. 

demonstrou não saber identificar a quantidade do número. 

 

Além da dificuldade de lembrar a regra do número 1, M. também não conseguia 

identificar, nos registros, qual tinha sido o valor correspondente à rodada anterior para que 

pudesse ser feita a subtração. 

Nesse sentido, ao desconsiderar a regra do jogo, M. evidenciou que não tinha 

incorporado uma das propostas do jogo, revelando que assumiu um outro entendimento 

acerca da representação da regra, sendo necessário a cada situação em que ela ocorria, 

retomar com M. qual a instrução a ser seguida. 

Apesar dos desafios que foram surgindo ao longo do jogo, M. nos surpreendeu 

positivamente ao pedir para jogar novamente o “Para ou arrisca? I”. Todavia, no final da 

sessão, a estudante demonstrou cansaço, haja visto que ela realizou a recontagem dos 

pontos em todas as jogadas demonstrando não compreender o conceito de conservação de 

quantidades envolvidas no jogo. 
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4.2 Sessões de Intervenção 

 

1ª Sessão de intervenção psicopedagógica (21/05) 

 

Tipo:O material Blocos Lógicos constitui-se de 48 peças, que combinam quatro atributos 

em cada uma sendo: tamanho (grande e pequeno), cor (amarelo, azul e vermelho), forma 

(círculo, quadrado, triângulo e retângulo) e espessura (grosso e fino). 

Objetivos:Investigar as dificuldades e competências que a criança apresenta sobre 

conceitos de seleção, comparação, classificação e ordenação; estimular a análise, o 

raciocínio e o julgamento partindo da ação. 

Materiais utilizados:1 caixa de blocos lógicos; 1 folha de papel em branco e 1 lápis preto. 

Procedimento: 

- Iniciar, espalhando os objetos na mesa e solicitar que a estudante explore o material, 

manuseando e brincando livremente. 

- Identificar a forma dos objetos e, posteriormente, os outros atributos.  

- Em seguida, propor que os objetos sejam organizados, livremente pela aluna, em grupos e 

observar quais os critérios utilizados para agrupá-los. 

- Formar grupos a partir de dois ou mais atributos. 

- Registrar, numa tabela, a quantidade de objetos, organizados de acordo com o atributo 

forma. Após esse momento, identificar o total de peças que compõem a caixa de blocos 

lógicos. 

 

Análise dos resultados 

 

 Essa sessão teve a duração de 1 hora e 45 minutos e foi realizada nas dependências 

da escola. O material utilizado foi a caixa de blocos lógicos e, apesar de não ser a primeira 

vez que M. tivesse visto esse material, segundo a mesma, ele foi pouco utilizado por ela. 

Desse modo, propusemos que a primeira parte do nosso encontro fosse destinado ao livre 

manuseio das peças, na qual M. montou sobre a mesa uma casa com sol, um trem e um 

menino com chapéu. 



33	  
	  

 Durante esse momento questionamos M. sobre o nome das formas geométricas 

planas, ao que ela respondeu “retângulo” para todas, demonstrando não saber identificar os 

nomes corretamente. Ainda que tenha mencionado o nome de uma das figuras, ficou 

evidente que ela o utilizou de forma aleatória, necessitando neste momento, da nossa 

intervenção. Conversamos com ela sobre as quatro formas geométricas planas, ressaltando 

como característica a quantidade de lados, para que M. pudesse relembrar, a partir dessa 

informação, o nome de cada forma.  

 Após o manuseio, com a construção de alguns objetos, e a exemplificação das 

formas geométricas, perguntamos à M. quais eram os atributos que compunham a caixa de 

blocos lógicos e, sem hesitar, respondeu os valores de cada um. A estudante também 

realizou o agrupamento dos objetos, de acordo com critérios escolhidos pela própria, de 

maneira satisfatória e precisa. Para essa atividade, M. utilizou dois atributos: cor e forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 4 – Agrupamento livre, feito pela estudante, utilizando como critério os atributos cor e forma) 

 

A seguir, propusemos que agrupasse os objetos da seguinte forma: cor e espessura. 

A estudante demonstrou certa resistência no início da atividade, alegando que estava difícil 

formar grupos com os dois atributos escolhidos por nós. Para auxilia-la, iniciamos de 

maneira vagarosa a formação do primeiro grupo (exemplo: azul e fino) solicitando sua 

participação na escolha dos objetos e quando concluímos esse grupo, M. imediatamente 

começou a montar o segundo grupo (exemplo: azul e grosso). Por fim, ela identificou e 

formou os 6 grupos corretamente e retomamos, oralmente, os atributos de cada um. 



34	  
	  

 Uma vez que M. estava bastante estimulada e satisfeita por suas conquistas, foi 

proposto que agrupasse os objetos a partir de um novo critério e com três atributos: 

tamanho, cor e espessura. Procuramos, nesse momento, incluir os três atributos que 

havíamos utilizados anteriormente em um novo desafio, mas que dessa vez, M. demonstrou 

um grande interesse em realizar. 

 Em sua primeira tentativa, ela reproduziu a organização anterior, cor e espessura, e, 

por isso, enfatizamos que agora era preciso levar em consideração também o atributo 

“tamanho”, o que tomou alguns instantes até que M. reorganizasse o primeiro grupo 

corretamente. Ela seguiu o mesmo padrão de cor que na atividade anterior: montou 

primeiro os grupos na cor azul, em seguida, amarelo e vermelho. 

 No que se refere à estrutura lógica de contagem, M. registrou numa tabela a 

quantidade de cada objeto segundo o critério “cor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 5 – Tabela realizada pela estudante com a quantidade de objetos segundo critério “cor”) 

  

A estudante contou, peça por peça, quantos triângulos tinham e depois com os 

quadrados e ao notar que possuíam a mesma quantidade, me perguntou se tinham 16 

retângulos também. Nesse momento, M. demonstrou ter identificado uma regularidade nos 

objetos da caixa e, antes que nós pudéssemos responder, ela nos afirmou que “é a mesma 

coisa, né?” e anotou na tabela. No entanto, quando solicitada a responder o total de peças 

da caixa, M. ignorou o registro e novamente realizou a contagem termo a termo. 
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 Ante o exposto, M. demonstrou possuir o esquema de fazer inclusão de classes até 

três atributos, selecionando e comparando os objetos entre si e justificando suas escolhas, 

por meio dos valores de cada um e contextualizando nas diferentes situações propostas para 

essa sessão. É importante ressaltar que, apesar da contagem não ser o principal objetivo 

para essa sessão, foi demonstrado que M. requer novas estratégias que possibilitem que ela 

avance nessa habilidade e, por isso, serão exploradas na próxima sessão. 
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2ª Sessão de intervenção psicopedagógica (27/05) 

 

Tipo:O material Cuisenaire é constituído por uma série de barras de madeira, sem divisão 

em unidades e com tamanhos variando de uma até dez unidades. Cada tamanho 

corresponde à uma cor específica.  

Objetivos:Auxiliar na compreensão da sequência numérica como o acréscimo sucessivo de 

1 unidade; Aprimorar o conceito de maior e menor por meio da comparação entre os 

objetivos; Promover situações em que são utilizadas algumas das propriedades da adição 

(comutatividade e associação). 

Materiais utilizados:1 caixa de barras de Cuisenaire; 1 folha de papel quadriculado, 1 

caixa de lápis de cor e 1 lápis preto. 

Procedimento: 

- Manipular livremente o material; Solicitar que sobreponha as peças para identificar as 

diferenças de tamanho; Mostrar cada barra e pedir que M. identifique a cor de cada uma. 

- Trabalhar a sequência numérica e a ordem crescente e decrescente. 

- Representar o material na folha quadriculada. 

A partir da observação das barras, organizadas pela ordem de tamanho, conceituar 

maior/menor, por meio da comparação. Propor as seguintes atividades: 

- De que cor é a barra menor? E da maior? 

- De que cor são as barras menores que a amarela?  

- Qual a barra imediatamente menor que a amarela?  

- Quais são as barras maiores que a preta?  

- Qual a barra que é imediatamente maior que a preta?  

- Qual a barra que está entre a verde-escura e a castanha?  

- Quais são as barras que estão entre a amarela e a verde-escura? 

 

Análise dos resultados 

  

Essa sessão teve a duração de 2 horas e 30 minutos, sendo que após transcorrido a 

metade do tempo, tivemos uma pausa de 30 minutos para que M. pudesse lanchar e brincar 
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no recreio. Nosso encontro ocorreu nas dependências da escola e, assim como nas outras 

sessões que tivemos, M. estava entusiasmada e curiosa em conhecer o material que 

tínhamos levado. 

 Iniciamos a sessão com uma breve conversa a respeito do nome “Cuisenaire”. 

Relatei que se tratava do sobrenome do inventor desse material e, que após 23 anos de 

estudo e pesquisa, ele havia finalmente desenvolvido aquele material que iríamos utilizar 

em nosso encontro. 

 A partir da história sobre Georges Cuisenaire, solicitamos que M. brincasse 

livremente com as barras. Era seu primeiro contato com as barrinhas e antes que qualquer 

atividade pudesse ser feita com elas, era muito importante que a estudante manipulasse o 

material, criando diferentes representações. Pois em consonância com Alves e Morais 

(2006), uma vez que este material não faz parte da realidade da criança, é preciso ser 

compreendido antes de se iniciarem atividades com ele. 

Nesse momento, M. construiu duas casas com flores e escadas e se preocupou em 

acrescentar detalhes, como a maçaneta da porta. Assim que concluiu, começamos a brincar 

com as construções, tendo em vista que, segundo Weiss (2012), “nesse espaço transicional 

– criança – outro, indivíduo-meio – dá-se a aprendizagem. Por essa razão, o processo lúdico 

é fundamental no trabalho psicopedagógico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 6 – Manuseio livre da Escala Cuisenaire, por M., com a construção de casas) 

 



38	  
	  

 Ainda que o foco, nesse atendimento, não seja compreender o funcionamento dos 

processos cognitivos e afetivo-sociais, aproveitamos o lúdico para facilitar a comunicação, 

oportunizar um momento saudável para a estudante e possibilitar que M. explorasse sua 

criatividade e imaginação. 

 Como as peças tinham sido despejadas sobre a mesa, após a conclusão dessa etapa, 

solicitamos a M. que organizasse as barras para que pudéssemos dar início a algumas 

atividades.  

 Em seguida, orientamos a estudante que fizesse a sobreposição das peças para 

identificar as diferenças de tamanho, utilizando como medida padrão, a barra de cor natural, 

e em seguida, a sequência numérica, por meio do sistema de inclusão, o que foi realizado 

sem dificuldade. 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 7 – Sobreposição das barras feitas por M.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 8 – Sequência numérica produzida pela estudante) 
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Após M. ter desenvolvido a sequência numérica, inserimos uma tabela para o 

registro, apoiado na sobreposição das peças feitas por ela e pela quantidade de barras de cor 

natural utilizadas em cada uma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 9 – Registro de M. na tabela sobre o tamanho de cada barra) 

  

Desse modo, essa sessão foi finalizada com a representação do material na folha 

quadriculada. Observou-se que M. posicionou as barras sobre a folha cada vez que 

desenhava, certificando-se para que não errasse durante o registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 10 – Registro na folha quadriculada da sequência numérica feito por M.) 
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3ª Sessão de intervenção psicopedagógica (28/05) 

 

Tipo:Material Cuisenaire. 

Objetivos:Ampliar as situações em que são utilizadas as propriedades da adição, como a 

associação e a comutatividade; Identificar as escritas aditivas e resolvê-las utilizando como 

um dos recursos a sobrecontagem; Propor situações aditivas de comparação entre as 

quantidades envolvidas. 

Materiais utilizados:1 caixa de barras de Cuisenaire; 1 folha de papel quadriculado, 1 

caixa de lápis de cor e 1 lápis preto. 

Procedimento: 

- Retomar a sequência didática realizada na sessão anterior: ordenar as barras na sequência 

numérica, sobrepor as peças, identificar a quantidade presente em cada barra, relembrar o 

conceito de maior/menor (crescente e decrescente). 

- Após essa sequência, propor atividades que trabalham as propriedades da adição, tais 

como: 

Comutatividade (2 + 3 = 3 + 2) 

Exemplo: 

   

3 + 2 = 5 

   

2 + 3 = 5 

Associação (5 = 2 + 2 + 1) 

Representar, com pelo menos, 2 formas diferentes para se obter os números de 1 a 10. 

Exemplos: Como pode-se escrever o 2 = 1 + 1; o 3 = 1 + 1 + 1; 3 = 2 + 1; 3 = 1 + 2; o 4 = 2 

+ 2; 4 = 1 + 1 + 1 + 1; 4 = 3 + 1; 4 = 1 + 3; 4 = 1 + 1 + 2; 4 = 1 + 2 + 1; 4 = 2 + 1 + 1; etc. 
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(“Murinho”) 

 

 

 

 

- Por meio de situações de comparação, a estudante poderá usar a correspondência um a um 

para resolver ou utilizar uma representação simbólica. 

Exemplo: 

Se Carol tem a barra A e Pedro tem a B, quantas barrinhas Carol tem a mais do que Pedro? 

 

         

  

 

 

 

Análise dos resultados 

  

Essa terceira, e última, sessão teve a duração de 2 horas e, assim como as anteriores, 

também ocorreu nas dependências da escola. Foi utilizado o material Cuisenaire 

novamente, pois não houve tempo hábil para trabalharmos todos os objetivos propostos na 

sessão anterior e porque, devido a complexidade e possibilidades que este material nos 

proporcionou, pensamos que seria de grande utilidade dar continuidade ao seu uso. 

 Uma vez que nos organizamos na sala e foi colocado a caixa sobre a mesa, M. logo 

perguntou se poderia agrupar as barras da mesma forma que havíamos feito no encontro 

passado. Ela então despejou todo o material e rapidamente organizou-o por cor. Em 

seguida, retomamos os principais conceitos trabalhados na sessão anterior e, sem 

2 1 1 

1 2 1 

1 1 2 

1 3 
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2 2 

1 1 1 1 

4 
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demonstrar qualquer incerteza sobre as questões levantadas, M. foi respondendo de forma 

clara e concisa algumas das situações abordadas nessa primeira parte da sessão, tais como “ 

qual é a barra imediatamente menor que a roxa?”, “quais são as barras maiores que a 

azul?”, “quais são as barras que estão entre a laranja e a verde-escura?”, dentre outras. 

 Para resolver as atividades que envolviam a propriedade comutativa, solicitamos a 

M. que a cada adição de duas barras (exemplo: 5 + 4) ela inverteria as barras (inversão: 4 + 

5) e verificaria se o resultado seria o mesmo (= 9). Após a segunda combinação de adições, 

ela estava respondendo com rapidez o resultado, evidenciando ter compreendido que a 

ordem das parcelas não altera a soma. 

 Ao trabalharmos o “murinho”, que é uma representação da propriedade associativa 

da adição, após combinarmos diferentes barrinhas para obter o mesmo comprimento da 

barra inicial, M. evidenciou ter desenvolvido algumas estratégias para realizar a adição. 

Além disso, a cada associação feita, ela justificou suas escolhas e, por meio da tentativa e 

erro, levantou diversas hipóteses acerca das quantidades envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figura 11– Representação de M. do “murinho” construído por meio das adições que resultam 5) 

 

Nesse estágio, a estudante já começou a associar os números às cores e aos 

tamanhos, sendo que nesta segunda parte da sessão, em que realizamos as atividades 

referentes as propriedades da adição, M. recorreu poucas vezes à tabela (com o registro do 

valor de cada barra) e passou a responder, de forma satisfatória e segura, as adições 

presentes em cada associação proposta. 
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(Figura 12 – Registro das adições feito pela estudante. À esquerda estão representadas as adições cujo 

resultado são 4 e a direita, 7) 

 

Por fim, os problemas propostos que envolveram situações de comparação foram 

semelhantes ao descrito no procedimento, variando apenas do “quanto a mais” para o 

“quanto a menos”.  

Inicialmente, M. posicionou as barras próximas entre si e ficou pensativa, repetindo 

a pergunta que nós havíamos feito: “quantas barrinhas Carol tem a mais do que Pedro?”. 

Em seguida, encostou as barras entre si e tentou contar o valor de cada uma. Após alguns 

instantes, decidiu coloca-las uma sobre a outra, de forma a identificar a diferença entre elas. 

Feito isso, M. contou quantas barrinhas A tinha a mais que a B e solucionou o problema. 

Esse momento foi bastante significativo para os nossos encontros, pois a estudante 

demonstrou evolução em relação as estratégias utilizadas para a resolução dos problemas. 

Ademais, lançamos duas situações similares e, uma vez tendo validado a sua estratégia de 

sobrepor as barras, M. repetiu essa estratégia e conseguiu responder os problemas 

propostos. 
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V.  DISCUSSÃO GERAL DOS RESULTADOS DA INTERVENÇÃO 

PSICOPEDAGÓGICA 

 

 Para a realização das sessões de intervenção, analisamos com profundidade as 

questões emanadas nas sessões de avaliação realizadas com a estudante e aliamos essas 

questões ao laudo psicopedagógico feito pela EEAA e aos relatórios de aprendizagem dos 

anos anteriores de M. de forma a oferecer alguns subsídios para as práticas 

psicopedagógicas que seriam utilizadas na etapa seguinte. 

 Durante o período de avaliação, M. demonstrou atenção e concentração na maior 

parte dos encontros, bem como interesse e curiosidade perante os materiais utilizados. Essa 

observação vai de encontro às informações que estão em seu relatório da EEAA, onde 

afirma que M. esteve desatenta e dispersa durante as testagens. 

 Nos relatórios bimestrais referentes ao 2º ano, com relação as competências 

desenvolvidas na área da matemática, as mesmas habilidades foram descritas durante o ano, 

dentre elas, a dificuldade em identificar os números e fazer a relação número-quantidade, 

na resolução de problemas com estruturas aditivas e encontrava-se em processo de 

desenvolvimento na quantificação e comparação de elementos. 

 Na primeira etapa da pesquisa, em que foram realizadas as sessões de avaliação, 

dois jogos serviram como instrumentos de investigação do campo numérico. Os aspectos 

relevantes dessas atividades, com enfoque qualitativo, foram alcançados parcialmente pela 

estudante, pois a mesma realizou a contagem termo a termo dos pontos, mas ao realizar a 

contagem dos pontos alcançados, desprezou a composição de agrupamentos e realizou a 

contagem um por um, não conservando as quantidades dos grupos de dez. Contar e agrupar 

são ações que permitem controlar, comparar e representar quantidades. Daí a importância 

de propor atividades que exijam contagem de uma coleção de objetos por meio de seu 

agrupamento em quantidades menores e que foram trabalhadas nas sessões de intervenção. 

 Desse modo, a partir da resolução e análise das atividades propostas na etapa 

anterior, as sessões de intervenção foram planejadas de forma que algumas reflexões 

pudessem ser desenvolvidas pelo sujeito cognoscente pautadas na construção do conceito 

de número. 
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 Ao trabalharmos com os blocos lógicos, uma vez que a estudante já havia 

demonstrado que tinha internalizado a correspondência termo a termo, incentivamos a 

utilização de critérios diversificados para classificar, seriar e ordenar essa coleção. A 

escolha desse material se deve porque, segundo Piaget (1971): 

 

A aprendizagem da matemática envolve o conhecimento físico e o lógico-matemático. 
No caso dos blocos, o conhecimento físico ocorre quando a criança pega, observa e 
identifica os atributos de cada peça. O lógico-matemático se dá quando ela usa esses 
atributos sem ter o material em mãos (raciocínio abstrato).  

 
 Por meio do manuseamento dos blocos lógicos, foi possível desenvolver o 

raciocínio lógico e a percepção táctil e visual, reconhecer as formas, coordenação motora, 

percepção de espessura e tamanho, atenção e concentração. Segundo, Alves e Morais 

(2006, p. 343) “os blocos lógicos são de grande utilidade para as crianças, auxiliando-as na 

elaboração do raciocínio, passando gradativamente do concreto para o abstrato”. No 

entanto, não foi possível, no tempo que tivemos ao nosso dispor, possibilitar essa passagem 

com M., mas é inegável que as habilidades elencadas acima puderam ser exploradas e 

construídas durante o trabalho com esse material. 

 O foco das sessões seguintes foi trabalhar a representação gráfica de quantidades e 

compartilhar, confrontar, validar e aprimorar seus registros nas atividades que envolveram 

a quantificação. Decidimos utilizar, dentre os materiais de intervenção, a escala Cuisenaire, 

por ser um recurso adequado que possibilita criar estratégias diversificadas de modo a 

proporcionar à estudante experiências na construção do número e de um sentido numérico. 

 Diante dessas análises, percebeu-se que, dentre as categorias estabelecidas por 

Spinillo (2006, p. 98) sobre os principais indicadores de sentido numérico, contemplamos 

em nosso trabalho com a escala Cuisenaire a “realização do cálculo mental flexível; fazer 

julgamentos quantitativos e inferências; estabelecer relações matemáticas; e usar um 

instrumento ou um suporte de representação pode ser útil” na compreensão acerca desse 

tema.  

 Compreendemos que a criança vai produzindo a noção de número a partir de 

processos de contagem vivenciados em diferentes situações. Por isso, foi fundamental 
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conhecer e considerar as noções que M. já tinha sobre número, sobre contagem para, a 

partir disso, selecionar e organizar atividades psicopedagógicas que foram privilegiando a 

gradativa compreensão dessas noções. 

 Procuramos em nossas intervenções também desenvolver o senso numérico de M., 

uma vez que vivemos em contextos sociais (nas ruas, em casa, no trabalho, na escola) onde 

os números estão presentes. Desse modo, nos apoiamos na seguinte definição sobre o que é 

ser numeralizado: 

 

Ser numeralizado significa ter familiaridade com o mundo dos números, empregar 
diferentes instrumentos e formas de representação, compreender as regras que regem os 
conceitos matemáticos imbricados nessas situações. Em última instância, ser 
numeralizado significa ser capaz de pensar matematicamente nas mais diferentes 
situações do cotidiano, estando associado tanto às experiências escolares como as 
experiências extraescolares que ocorrem antes mesmo da formalização da matemática 
através de situações de ensino. (MEC, 2014a, p. 21). 

 

Além disso, concordamos com Bittar e Freitas (2005), quando colocam a 

necessidade de iniciar a abordagem de tal conteúdo por meio de questionamentos e 

situações que evidenciem o contexto cultural na qual este estudante está inserido, por meio 

de uso de materiais didáticos que possam conduzi-lo a uma aprendizagem que tenha 

significado para ele.  

Dessa forma, percebemos como é fundamental o papel do professor ao propor 

“novas situações que exijam uma revisão dos esquemas presentes no repertório cognitivo, 

ou seja, na necessária revisão de teoremas e, portanto, colocando em cheque os conceitos 

até então construídos” (Muniz, 2009, p. 122) para que as noções iniciais que os estudantes 

possuem sobre número sejam expandidas. 

Por fim, ao longo dessa pesquisa evidenciamos também que quando o sujeito é visto 

como ativo em seu desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento psicológico é uma 

“construção ativa” (Fávero, 1995) o trabalho tornou-se significativo para a estudante, 

possibilitando novas descobertas e perspectivas de aprendizagem. 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos jogos propostos no período de investigação, foi possível identificar que 

a estudante apresentou algumas dificuldades, dentre elas, a ausência do uso dos algoritmos4 

da adição e subtração, no controle de quantidades utilizou apenas a correspondência 

biunívoca e uma precarização na utilização de estratégias para identificar os números em 

diferentes contextos e funções. 

 Destarte, estabeleceu-se um trabalho que pudesse provocar reflexões sobre a ideia 

de número e seus usos em diferentes situações, oferecendo subsídios para que a estudante 

pudesse desenvolver seu sentido numérico, que em outras palavras, se refere à facilidade e 

à flexibilidade com números e à sua compreensão do significado dos números e ideias 

relacionadas a eles.  

Para tanto, as intervenções psicopedagógicas permitiram que a criança construísse 

seu próprio conhecimento, em interação com o ambiente, possibilitando ao indivíduo 

desenvolver seu raciocínio.  

 Percebeu-se, portanto, ao longo das sessões, que o ato educativo não pode se limitar 

ao que se trata de uma unidade curricular ou um conceito matemático que possa ser 

diretamente ensinado, mas uma forma de pensar que deve permear as situações de ensino 

em relação a todos os campos da matemática em todos os segmentos da escolarização. 

Ademais, ao longo desse trabalho, constatou-se que quanto mais informações foram 

apresentadas à M. sobre o porquê do material selecionado, quais foram os objetivos daquele 

encontro e como o trabalho seria realizado durante a sessão, houve um engajamento e 

motivação da estudante para o pleno desenvolvimento das sessões. Procuramos estabelecer 

um vínculo adequado entre os objetos escolares, com as situações escolares e com a 

aprendizagem formal, promovendo, desse modo, o seu desejo de aprender. 

Deixamos evidente que a participação M. era de grande importância e que seus 

erros representam suas tentativas para compreender o que estávamos construindo naquele 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Algoritmos são procedimentos de cálculo que envolvem técnicas com passos ou sequências determinadas 
que conduzem a um resultado. 
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momento. Incentivamos, a cada etapa e objetivo proposto, a levantar e testar hipóteses, 

validando suas estratégias e ressignificando seus saberes. 

 O estudante com deficiência, como qualquer outro, necessita participar das aulas, 

das atividades em sala de aula e em outros espaços. Por isso, nessa perspectiva de 

aprendizagem, desde que provido de recursos e intervenções necessárias, as sessões foram 

desenvolvidas de forma que M. atuasse ativamente na realização das atividades. 

 De modo geral, a avaliação dessas experiências me proporcionam um novo olhar 

frente à minha prática pedagógica como professora das séries iniciais do ensino 

fundamental. Fui constatando, a cada encontro, que faz parte do trabalho do professor 

promover situações em que o estudante saia de uma posição passiva e automatizada diante 

da aprendizagem para uma postura de apropriação do saber. E com isso, é necessário 

contemplar, em seu plano de ação, atividades que favoreçam a interação social e escolar do 

estudante. 

 Afirmo que aprendi mais com M. do que ela comigo. Por meio da nossa interação, 

da pesquisa e estudo para a fundamentação teórica deste trabalho e o registro da análise das 

sessões, ampliei minha concepção do que significa o conceito de inclusão educacional 

como uma proposta da sociedade e da escola, e não como imposta por uma pessoa ou por 

um governo. 

 Não estou falando de um professor especialista que assume o ensino do estudante 

com deficiência, mas sim de um currículo e de um sistema educacional inclusivo e isso tem 

uma abrangência maior: as ações no interior da escola devem envolver todos os 

profissionais, estudantes e a comunidade escolar; mudando a cultura da escola, 

modificando os modos de ser e estar; os ritos e práticas existentes nesses espaços. 

 Por fim, concluo que uma escola inclusiva precisa romper com a ideia de um 

desenvolvimento curricular único, com a ideia de um estudante padrão, com a ideia de 

ensino como transmissão e com o modelo de escola como estrutura de reprodução. E como 

educadora, posso fazer a diferença, por meio de um constante estudo investigativo e crítico 

e na mobilização desses conhecimentos em prol do desenvolvimento das competências dos 

estudantes. Compreendo que este trabalho não se encerra nele mesmo, e sim, transformou-
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se em um ponto de partida na busca de novas alternativas para enfrentar essa mudança de 

paradigma. 

Por fim, acredita-se, ainda, que os conhecimentos advindos desta pesquisa também 

possibilitarão um alargamento no desenvolvimento profissional de educadores 

matemáticos, sobretudo, de professores da Educação Fundamental dos anos iniciais, com o 

intuito de apoiá-los em suas reflexões e discussões na busca de novas possibilidades para o 

trabalho educativo.  
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VIII. ANEXOS 

 8.1 Jogo “As duas mãos” 
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8.2 Jogo “Para ou Arrisca? I” 
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