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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho de Conclusão do Curso de Psicopedagogia da Universidade de 
Brasília foi realizar uma intervenção psicopedagógica para avaliar e promover o 
desenvolvimento do conceito de número em uma criança de dez anos. O método utilizado 
(Fávero, 2012) sugere que se faça uma avaliação inicial do sujeito para identificar que 
facilidades e dificuldades estão presentes na construção dos conhecimentos relacionados à 
matemática. Após a avaliação, estruturamos uma proposta de intervenção, em que a análise dos 
resultados de uma sessão fundamentou os objetivos e estratégias utilizados da sessão seguinte, 
encadeando, assim, sessão por sessão. As intervenções realizaram-se com intuito de 
desenvolver esquemas que favorecessem a aquisição de conceito de número, utilizando 
estratégia para confrontar e construir estruturas cognitivas relativas à seriação, à conservação 
de quantidade, à quantificação de conjuntos, à comparação de quantidades, e à contagem termo 
a termo, objetivando a utilização do número como cardinal e a operação com números em 
pequenas quantidades. Concluímos, com o sujeito utilizando o último número para representar 
a quantidade de elementos do conjunto, ou seja, utilizando o algarismo em sua função de 
cardinalizar, e operando com números, com a ideia de juntar e subtrair com quantidades 
pequenas. 

 

Palavras-chave: Intervenção psicopedagógica; Mediação; Conceito de número.  
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ABSTRACT 
 
The aim of this final paper of University of Brasilia  Psychopedagogy Course was to carry out 
a psychopedagogical intervention to evaluate and promote the development of the number 
concept in a ten years old child. The method used (Fávero, 2012), suggests to make an initial 
evaluation of the individual to identify which facilities nas difficulties are present in 
construction of mathematical knowledge. After the evaluation, we structured an intervention 
proposal, with the base of the objectives and strategies made by the analysis of results from the 
session before, thus chaining session by session. The interventions were carried out in order to 
develop schemes that favor the acquisition of number concept, using strategy to confront and 
construct conitive strutures related to serialization, quantity conservation, quantification of sets, 
conparison of quantities, and term-to-term cointing, aiming to use the number as cardinal and 
operate with numbers in small quantities. We conclude with the child using the last number to 
represent the number of elements of the set, that is, using the digit in its function of 
cardinalising, and operating with numbers, with the idea of joining and subtracting with small 
quantities. 
 
 
 
Keywords: psychopedagogical intervention; Mediation; Concept of number. 
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I/ Introdução: 

 

É possível notar nas queixas escolares relativas às dificuldades dos alunos uma 

culpabilização desse aluno como o responsável por não avançar em determinado conteúdo, 

isentando o mediador ou a escola nesse processo. Isso pode se tornar um entrave para o 

entendimento da real dificuldade desse aluno, que muitas vezes está na maneira como o 

conhecimento é transmitido e o sentido que ele produz na vida da criança. 

Diante disso, buscamos realizar uma intervenção psicopedagógica, para avaliar a 

dificuldade, encontrar as lacunas que existiam no desenvolvimento dos conceitos matemáticos, 

apontados como de maior dificuldade no aluno em questão, e promover o desenvolvimento do 

conceito de número.  

Este relatório é o requisito final para a Conclusão do Curso de Pós-graduação em 

Psicopedagogia  Clínica e Institucional da Universidade de Brasília. Por meio deste, iremos 

relatar os procedimentos e resultados alcançados durante uma intervenção psicopedagógica. O 

objetivo da intervenção foi promover o desenvolvimento do conceito de número em uma 

criança de dez anos de idade descrito pela escola como um aluno com dificuldades de 

aprendizagem em vários aspectos. Após a avaliação de suas competências, optamos por intervir 

na área de maior dificuldade – a matemática. 

No início deste trabalho, apresentamos a fundamentação teórica, que está dividida em 

três tópicos: formalizando as queixas escolares, a aprendizagem matemática e a construção do 

conceito de número. Em seguida, descrevemos o método de intervenção, com a apresentação 

do sujeito e os procedimentos adotados.  

Mostramos, então, a descrição da avaliação psicopedagógica e logo após apresentamos 

a intervenção psicopedagógica. Descrevemos cada sessão da seguinte forma: objetivo, 

procedimento e material, e em seguida os resultados e discussão, tanto para as avaliações quanto 

para as sessões de intervenção propriamente ditas. Após as sessões de intervenções, 

apresentamos outra discussão geral dos resultados obtidos. 

Encerramos com as considerações finais acerca do estudo desenvolvido. 
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II/ Fundamentação Teórica 

 

2.1/Formalizando as queixas escolares 

 

Muitos entraves aparecem na relação ensino-aprendizagem, principalmente no âmbito 

da educação formal, em que percebemos uma dificuldade conceitual dos estudantes e uma 

dificuldade dos professores em entender a natureza dessas dificuldades e obter uma 

metodologia que alcance resultados significativos com as crianças. 

No âmbito da educação formal, é comum encontrarmos estudantes com problemas de 

aprendizagem de diversas naturezas. Um desafio é identificar a natureza dessa dificuldade e a 

sua relação com as práticas do ambiente escolar. 

 A dificuldade muitas vezes está associada à necessidade de o ensino transmitir o 

conhecimento utilizando técnicas e métodos que distanciam os conceitos cotidianos dos 

conceitos formais, como se teoria e prática fossem dois extremos do conhecimento acadêmico. 

Essa formalização é necessária, mas desde que tenha um sentido claro e assuma um aspecto 

significativo no pensamento do estudante.  

A dificuldade de aprendizagem aparece de diversas formas, e muitas vezes é algo 

construído na história de aprendizagem do estudante. Às vezes relaciona-se com as práticas de 

ensino utilizadas e outras vezes inexiste formalmente e está sendo formatada na concepção de 

cada professor a respeito do que é ensinar e aprender, deixando à parte o desenvolvimento do 

próprio aluno. 

 Existem estudantes que levam essa dificuldade no decorrer de sua vida escolar por 

vários anos, muitas vezes sem nem mesmo compreender sua própria natureza. No campo da 

educação formal, uma preocupação em cumprir um conteúdo curricular que muitas vezes não 

produz significado ao estudante por não estar vinculado à sua vivência cotidiana.  

É preciso, muitas vezes, uma mediação no sentido de transpor o conceito formal à 

realidade dos conceitos cotidianos. Segundo a abordagem Vygotskiniana, citada em Fávero 

(2014), a aprendizagem promovida pela escola pode levar o sujeito a essa percepção 

generalizante, que mais tarde é transferida a outros conceitos e outras áreas do pensamento, 

sendo que os conceitos científicos são transferidos para os conceitos cotidianos, mudando a 

estrutura psicológica.  
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Vygotsky defende que, segundo Fávero (2014), o desenvolvimento se dá do inter para 

o intrapsicológico, e os processos mentais elementares constituem a base a partir da qual se dá 

o desenvolvimento superior mediado, necessário para a significação de conceitos. 

Ainda segundo Fávero (2014), a construção do conhecimento ocorre de forma 

contextualizada sócio, histórica e culturalmente, e, por isso, o conhecimento, incluindo o 

científico, implica subjetividade. Há de se considerar que existe um ser humano por trás dessa 

ciência, e quando reconhece a natureza humana inserida em tudo, reconhece-se a subjetividade 

e os dados ficam mais completos, aumentando, assim, a própria objetividade. 

A queixa escolar muito tem a ver com a concepção de aprendizagem do professor e 

como ele observa o desenvolvimento do seu aluno. 

Como cita Vergnaud (2011), o professor é um mediador essencial, evidentemente, mas 

seu papel não se limita a acompanhar a atividade dos alunos, tutelando-os. O ensinar precisa 

proporcionar aos alunos um sentido completo e estar diretamente associado a conhecimentos já 

adquiridos ao longo da sua história de aprendizagem. Veremos a seguir como acontece a 

aprendizagem da matemática no sistema educacional. 

 

2.2/A aprendizagem matemática 

 

Muitas das queixas dos estudantes e dos professores relacionadas às dificuldades de 

aprendizagem estão relacionadas à disciplina da matemática. 

Segundo Pina e Fávero (2012), pesquisas discutem os baixos níveis de desempenho dos 

estudantes na aprendizagem de conceitos matemáticos, construídas mais na aquisição e 

transmissão de regras do que na construção de significados conceituais. 

Muniz (2009) defende que são os conceitos construídos que permitem ao sujeito 

selecionar os objetos, as propriedades e as relações que irão conduzir ao sucesso na realização 

da tarefa, pois segundo o mesmo autor, propor solução, agir, e refletir implica, necessariamente, 

a mobilização de conceitos disponíveis no repertório cognitivo.  

Fávero (2004), citado em Pina e Fávero (2012), sustenta a necessidade de uma proposta 

teórico-metodológica para o estudo das questões relacionadas ao ensino e aprendizagem da 

matemática, que considere as contribuições da psicologia do desenvolvimento e suas interfaces 

com outras áreas “um modelo psicológico que efetivamente considere o sujeito ativo, construtor 

de conhecimento” (Fávero, 2004, p. 12). 
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Segundo Vergnaud (1998), citado por Muniz (2009), devemos enumerar alguns fatores 

para compreendermos a natureza do pensamento e obtermos suas constituições mais essenciais, 

como considerar todos os registros da atividade humana, não nos limitando somente aos 

registros científicos ou técnicos, mas considerando também os gestos, o diálogo, as interações 

sociais e afetivas. 

Sublinhamos que a aprendizagem dos números, em todas as suas funções, é importante 

no cotidiano das pessoas, pois ocorrem demandas no dia a dia em que precisamos conhecê-los 

para lidar com eles, seja numa situação de compra e venda, ou até mesmo em jogos e 

brincadeiras. Como citado por Vieira (2002), a criança que está inserida nesse contexto dos 

símbolos necessita saber o que eles significam. Estamos ressaltando o fato de que é preciso ter 

noção de número e das funções sociais que ele ocupa, o que é diferente de simplesmente “fazer 

continhas” sob regras estabelecidas, sem um significado relacionado ao mundo real.   

Nesse sentido, a aprendizagem da matemática pode ser inserida melhor no mundo da 

criança por meio de materiais que façam parte do seu cotidiano, utilizando-se o material 

concreto, do seu interesse, e sendo permitida a utilização de recursos alternativos. Desse modo, 

o sujeito se sente inserido no mundo dos números, e isso o motiva a executar as atividades 

escolares, favorecendo seu entendimento e podendo, ao mesmo tempo, ser explorado o 

desenvolvimento dos conceitos em seu pensamento.  

A seguir, apresentaremos algumas das teorias que abordam como o conceito do número 

é construído e internalizado. 

 

2.3/A construção do conceito de número 

 

Para a construção do conceito de número, precisamos compreender que o importante é 

que este faça sentido para o estudante, de modo que consiga transpor o conhecimento que tem 

no dia a dia para diversas situações diferenciadas nos aportes teórico formais. Ou seja, os 

conceitos matemáticos podem ser uma construção sistemática do sujeito aprendiz, e não uma 

série de regras e fórmulas impostas de forma automática, sem produzir significados que ajudem 

a apreender os conteúdos escolares.  

Segundo Lopes, Roos e Bathelt (2014), um conceito matemático é algo que se 

desenvolve gradualmente, sem se limitar ao uso dos algoritmos tradicionais ou à formalização 

própria do contexto escolar. Não se trata apenas de uma unidade curricular ou um conteúdo 

serial que possa ser diretamente ensinado, mas uma forma de pensar, que deve permear as 
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situações de ensino em relação a todos os campos da matemática em todos os segmentos da 

escolarização, desde a Educação Infantil. Três aspectos precisam ser considerados a respeito do 

sentido numérico: sua natureza intuitiva e ampla, seu desenvolvimento gradual e o fato de 

assumir características específicas em função do conceito matemático ao qual se associa. 

Spinillo (2006), citado em Lopes, Roos e Bathelt (2014), identificou indicadores de 

sentido numérico com o objetivo de contribuir para maior compreensão acerca desse tema. São 

eles: realizar cálculo mental flexível, realizar estimativas e usar pontos de referência, fazer 

julgamentos quantitativos e inferências, estabelecer relações matemáticas, e usar e reconhecer 

que um instrumento, ou um suporte de representação, pode ser mais útil ou apropriado que 

outro.   

O trabalho de construção do conceito de número não pode se restringir a contagens 

mecânicas.  Para Vergnaud (2009), um conceito só se desenvolve se estiver relacionado com 

outros. 

Para Bertoni (2007), apesar de a enumeração ser uma atividade simples, envolve a 

compreensão e coordenação de diversas competências, e cita quatro pontos fundamentais: a 

utilização ordenada dos nomes da cadeia numérica, a correspondência única, a organização da 

ordem de contagem e o princípio cardinal.   

Como cita Vieira (2002), os números não surgem a partir de capacidades inatas da 

criança: ela começa a dar significado ao conceito de número, dando-lhe um valor funcional, por 

meio dos problemas de comparação, de combinação ou de transformação de coleção discretas. 

Para a autora, durante um momento de brincadeira, algumas relações podem ser estabelecidas, 

como: quem ganhou mais? (comparação); quanto você tem a mais? (comparação); quanto nós 

temos juntos? (combinação); ganhou ou perdeu (transformação de quantidades). Também é na 

brincadeira que a cardinalização vai se estabelecendo. 

Segundo Vergnaud (2009), no esquema de enumeração utilizado por uma criança, é 

possível identificar, no mínimo, dois conceitos de matemática implícitos: a correspondência 

biunívoca e o número cardinal. 

Na correspondência biunívoca, para Vergnaud (2009), deve-se contar, uma só vez, cada 

um dos objetos, numa relação sincrônica entre elementos, por exemplo entre os movimentos do 

olhar e as inflexões da fala. Se ocorrerem demasiadamente depressa ou devagar, a enumeração 

poderá ser incorreta. 

O segundo conceito é o do número cardinal que, para Vergnaud (2009), seria a 

capacidade de a criança resumir a informação coletada na contagem a partir da coleção inteira. 

De acordo com o autor, o número cardinal é o primeiro caso de cálculo compreendido pela 
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criança. As crianças primeiro precisam contar cada unidade, a fim de familiarizarem-se com o 

conceito de cardinalização, , para, ao final, dizer quantos elementos estão presentes. O domínio 

desse conceito é necessário para a posterior assimilação do teorema da adição. 

Para desenvolver um esquema cognitivo novo em uma criança, é necessário intervir no 

processo de desenvolvimento do conhecimento. Dessa forma, optamos em adotar o método 

sugerido por Fávero (2012). Numa concepção de que a criança é a construtora de seu próprio 

conhecimento, o mesmo autor sugere uma pesquisa de intervenção em que uma sessão é 

construída a partir do resultado da anterior, depois de terem sido notadas as competências que 

o sujeito possui e quais ainda são necessárias de serem desenvolvidas.  

 

III/ Método de Intervenção 

 

3.1/ Sujeito(s) e/ou Instituição 

 

O aluno que será descrito como S. é do sexo masculino, tem 10 anos de idade, cursa o 

3º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Pública do Distrito Federal pela terceira vez.  

A escola fica na periferia da cidade de Planaltina-DF, com turmas do 2º período da 

educação infantil ao 5º ano. Possui orientadora educacional e equipe especializada de apoio à 

aprendizagem, composta por uma pedagoga e uma psicóloga. S. atualmente frequenta o 

programa de atendimento integral oferecido pela escola.  

No momento,  S. mora com a mãe e com duas irmãs, uma de 7 anos e outra de 12 anos; 

demonstra autonomia com relação ao autocuidado, consegue se vestir, comer e tomar banho 

sozinho. Dá nó em sapato e anda de bicicleta, porém adquiriu esse aprendizado já por volta dos 

8 anos. Segundo sua mãe, S. é uma criança desastrada, desatenta e inquieta. 

Sua mãe relata que a gestação de S. foi um momento difícil por ser hipertensa e por estar 

afastada do pai da criança, retomando aproximação com ele apenas após o nascimento. O parto 

foi cesariana e S. nasceu aos 9 meses, com 3.270 kg e 51 cm. Foi amamentado apenas no 

primeiro mês. Com relação ao seu desenvolvimento, S. sentou aos 6 meses, engatinhou aos 9 

meses, andou com 1 ano e 6 meses, usou as primeiras palavras com significado aos 2 anos e 

meio e deixou de usar fraldas por volta dos 4 anos e meio, porque a mãe considerava mais fácil 

mantê-lo usando a fralda.Tinha um sono agitado, dormia por pouco tempo durante a noite, 
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acordando na madrugada e ficando acordado até o amanhecer. S. dorme no mesmo quarto da 

mãe por ter medo de escuro e de lugares fechados. Atualmente, ele toma um remédio natural 

para dormir. 

S. gosta de brincar com crianças menores, gosta de carrinhos, de brincar de “pique-

pega”, de conversar e de assistir televisão. Geralmente gosta mais de correr com os colegas, 

não gosta de ficar brincando com um brinquedo só, de pegar os brinquedos com a intensão de 

montar e desmontar.     

A mãe o considera diferente das irmãs – distraído, nervoso, desastrado, com dificuldade 

na coordenação motora, um pouco dengoso em casa, só faz o que quer, apesar de nunca ter tido 

reclamação com relação a isso da escola. Em casa é agressivo com a mãe, desobediente, e 

costuma desrespeitar as pessoas. Reage com agressividade quando contrariado, chora, e muitas 

vezes se isola, ficando sozinho no quarto. 

Foi à escola pela primeira vez aos 6 anos de idade, em outra cidade na qual residia, e 

desde então foi apontado pela professora como uma criança com dificuldades de aprendizagem, 

sendo acompanhado pela psicóloga por considerá-lo com o desenvolvimento atrasado, pois não 

interagia com os colegas e se mostrava depressivo. 

Em 2016, consultou com um neurologista, que o receitou Ritalina, tomou por um tempo, 

mas parou. A mãe aguarda agendamento da rede pública para os exames solicitados pelo 

médico, no entanto não apresentou nenhum laudo médico. 

 

3.2/ Procedimento(s) Adotado(s)  

 

O método utilizado (Fávero, 2012), sugere que se faça uma avaliação inicial do sujeito 

para identificar que facilidades e dificuldades estão presentes na construção dos conhecimentos 

relacionados à matemática. 

Foram realizadas sete sessões de avaliação psicopedagógica e seis sessões de 

intervenção psicopedagógica, em uma sala de atendimento na instituição onde o sujeito estuda. 

Inicialmente, foi realizado atendimento com a responsável pelo sujeito, com o objetivo 

de explicar a finalidade do trabalho a ser desenvolvido e para que assinasse o termo de 

consentimento de que seu filho estaria participando de um trabalho de avaliação e intervenção 

psicopedagógica. A responsável foi bem receptiva e assinou o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido sem ressalvas.  
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Realizou-se, então, a anamnese para explorar as questões relevantes da história de vida 

e do desenvolvimento do sujeito. S. foi atendido duas vezes na semana. As sessões foram 

gravadas e transcritas, porém não serão apresentadas na íntegra. Os resultados e discussão 

foram feitos após cada sessão, de modo que o resultado de uma trouxe os dados necessários 

para o planejamento da sessão seguinte, sendo os objetivos estabelecidos sessão por sessão.  

Ao final, realizamos uma discussão geral dos resultados obtidos nas sessões de avaliação 

e intervenção, e encerramos com as nossas considerações finais a respeito do trabalho 

desenvolvido neste relatório. 

 

IV/ A Intervenção Psicopedagógica: da avaliação psicopedagógica à discussão de cada 
sessão de intervenção  

 

4.1/Avaliação Psicopedagógica 

 

- Sessão de avaliação psicopedagógica 1 (4/4/2017) 

 - objetivo: estabelecer um vínculo com o aluno, conhecê-lo e identificar seus interesses.  

 - procedimento e material utilizado: a mediadora iniciou uma conversa com o aluno a 

partir de sua própria história de vida escolar, estimulando que o aluno falasse dele também. 

“Quando eu tinha a sua idade, eu gostava muito de vir à escola por causa da professora. Me 

sentia muito bem quando eu estava na escola. Eu lembro que eu gostava mais das aulas de 

português. E você, tem preferência por alguma atividade na escola?”. Nesse momento o aluno 

sentiu-se à vontade para falar. 

O aluno é uma criança de 10 anos de idade que mora com a mãe e as irmãs, uma de 7 

anos e outra de 12 anos, indicando que a primeira é a mais nova e a segunda é a mais velha. 

Não soube dizer o dia do seu aniversário, mas se lembrou de que este ano a mãe o levou à 

pizzaria (o aniversário foi em fevereiro do corrente ano). 

S. Relata que gosta de vir à escola para brincar com os colegas. Há um colega que gosta 

muito de brincar e eles se protegem, porque gostam de brincar correndo atrás das colegas e elas 

correm atrás deles também. Considera a escola legal, porque conheceu muitos amigos. 

Lembrou-se do nome da professora deste ano, mas não conseguiu falar o nome da anterior, do 

ano passado. 
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O aluno aponta que, das atividades de sala, a que menos gosta é da leitura, e gosta “um 

pouco” da matemática, mas não especificou. Gosta de vir à escola todos os dias e participa da 

integral, ficando na escola no período da manhã e uma parte da tarde. Não se considera um bom 

aluno, porque gosta de conversar e acredita que a professora não gosta disso. 

Nos seus horários livres em casa, gosta de brincar com uma colega, vizinha, de pique-

esconde e pique-pega. O dever de casa faz mais no período da noite, com a ajuda da mãe ou da 

irmã, quando elas podem. Gosta de ver a mãe cozinhar, mas não ajuda, porque a mãe o considera 

desastrado, derruba as coisas no chão e também porque o considera chato por ficar só 

conversando. Relatou que gosta de contar da escola para a mãe, mas ela não tem muita paciência 

para ouvir. Conversa com a irmã pequena, pois ela gosta, ri muito das coisas que ele fala. 

 

- Sessão de avaliação psicopedagógica 2 (13/4/2017) 

 -objetivo: observar e analisar as estratégias do aluno nas atividades envolvendo seriação, 

conservação, quantificadores, classificação, inclusão e sequência lógica. 

 - Procedimento e material utilizado: fichas azuis, vermelhas e amarelas; massa de 

modelar; blocos lógicos. 

 A avaliação iniciou-se com a atividade de seriação e finalizou com a sequência lógica. 

Seriação: analisar a estratégia na atividade envolvendo a noção de seriação utilizando 

dez barras de tamanhos diferentes, todas com a mesma espessura e a mesma largura.  

A mediadora apresentou a seguinte instrução: “M. Eu tenho dez barrinhas, e queria que 

você observasse e fizesse uma escadinha com elas, como você preferir, colocando-as em ordem, 

da menor para a maior”. 

O aluno observou e disse que não sabia como fazer. A mediadora então explicou 

novamente. “Cada barrinha tem um tamanho diferente, elas não são do mesmo tamanho, você 

vai reparar essa diferença de tamanho e vai colocar para mim na ordem da menor para a maior. 

Você encontra a menor de todas e inicia por ela”. 

“Observa: qual é a menor?”. O aluno identificou-a e a posicionou na mesa. 

“Agora, qual é a maior?”. O aluno identificou a maior, mas posicionou logo ao lado da 

menor. A mediadora então comentou. “A maior será a última, e você vai completar esse espaço 

entre a primeira e a última com o restante das barrinhas, sempre na ordem da menor para a 

maior”. O aluno organizou as barrinhas, mas não juntou. Quando foi solicitado que as juntasse, 

ele identificou que havia formado uma escada, porém não havia uma base constante. 



15 
 

Conservação/conservação descontínua (correspondência termo a termo): analisar as 

estratégias na atividade sobre a noção de conservação da equivalência de pequenos conjuntos. 

Construção da correspondência e transformação. Utilizando fichinhas vermelhas e azuis. 

Diante da situação de correspondência termo a termo, o aluno apresentou uma resposta 

estável de conservação, com o argumento de que havia a mesma quantidade de fichas em fileiras 

diferentes porque ele contou e viu que era igual. 

No momento da transformação, em que as fichas vermelhas estavam em círculo e as 

azuis em linha reta, a resposta do aluno não foi consistente, primeiramente respondendo que a 

fileira tinha uma quantidade maior de fichas, e quando questionado pelo motivo, ele observou 

novamente, contou e respondeu que ambas possuíam a mesma quantidade.  

Com isso, observa-se uma conservação sem argumentação lógica e uma conservação 

instável, por ceder a uma contrassugestão. Trata-se de uma conduta no nível intermediário entre 

o pré-operatório e o operatório. 

 Conservação da quantidade contínua/massa: analisar as estratégias sobre a noção da 

quantidade contínua e os argumentos por meio dos quais a conservação é afirmada, 

independentemente das transformações operadas. Utilizando massa de modelar.  

1. Equalização de bolas de massas de modelar: utilizando a massa, arrume um 

modo de fazer duas bolas com a mesma quantidade de massa em cada uma, nem mais, nem 

menos, a mesma coisa. 

2. Transformação: uma das bolas permanece e a outra é transformada em salsicha 

para o aluno identificar em qual delas há mais massa. 

O aluno respondeu que a salsicha tem mais massa, porque é maior. 

Após esse momento, a salsicha voltou para o formato de bola, e dessa bola a 

transformamos em pequenas bolinhas. Comparando as bolinhas com a bola que não foi alterada, 

o aluno respondeu que as pequenas tinham uma quantidade maior, porque estavam em maior 

quantidade. 

Quantificadores: analisar as estratégias na atividade sobre a noção e o uso dos 

quantificadores numéricos. 

Diante de cinco círculos azuis grandes, dois quadrados azuis grandes, dois quadrados 

vermelhos grandes, colocou-se a seguinte situação: 

Todos os vermelhos são quadrados?  

R: Sim. 

Todos os quadrados são vermelhos? 

R: Não. Porque tem azul também. 
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Todos os círculos são azuis? 

R: Sim. Os outros são quadrados. 

Todos os azuis são círculos? 

R: Não.  

Você tem certeza? 

R: Tem quadrado azul também. 

Classificação: analisar as estratégias de agrupar objetos de acordo com atributos comuns 

e segundo critérios dados. 

No primeiro momento, foi apresentada a caixa de blocos lógicos e deixou-se livre para 

o aluno explorar os objetos. 

Em seguida, sugeriu-se que o aluno colocasse juntos os que vão bem juntos. No mesmo 

momento, o aluno separou as figuras pela cor, formando três montes. Ao ser questionado sobre 

a característica que os fizeram estarem juntos, o aluno teve dificuldade em expressar o critério 

adotado. Com mais um questionamento, o aluno soube dizer que estão juntos os da mesma cor. 

Em seguida, foi solicitado novamente: como poderia separar ainda mais os que vão bem 

juntos? 

O aluno observou as peças e as separou mais uma vez. Nesse momento, soube dizer o 

critério que utilizou com maior facilidade: separou-as pela forma e pelo tamanho.  

E ainda foi perguntado se existiria mais alguma outra forma de separar as peças. O aluno 

respondeu que existem os mais finos e os mais grossos, separando-os segundo esse critério. 

Inclusão: analisar as estratégias na ordenação e relação de classe e subclasse. 

Foi distribuído sobre a mesa 12 quadrados do mesmo tamanho, sendo oito azuis e quatro 

vermelhos. Em seguida, colocou-se a situação: 

Aqui na mesa há mais quadrados ou mais quadrados vermelhos? 

R: Tem mais quadrados. Porque tem 12 quadrados e só quatro vermelhos. 

Aqui na mesa, há mais quadrados ou mais quadrados azuis? 

R: Mais quadrados. 

No segundo momento, recolheram-se os quadrados e foi colocado sobre a mesa 10 

círculos amarelos, sendo sete grandes e três pequenos. 

Colocou-se a situação: aqui na mesa há mais círculos amarelos ou mais círculos 

grandes? 

 R: Tem mais amarelo, porque tem grande e tem pequeno. 

Sequência lógica: analisar as estratégias na atividade e completar uma sequência de 

objetos dispostos segundo um determinado padrão. 
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1. Sequência simples com figuras diferentes: colocou-se sobre a mesa um círculo 

vermelho, um quadrado azul, um círculo vermelho, um quadrado azul, um círculo vermelho e 

foi solicitado ao aluno que completasse a sequência. O aluno completou com o quadrado azul, 

porém apresentou dificuldade de explicar o motivo da escolha.  

Diante disso, mais uma situação foi apresentada: outro aluno, que fez essa atividade, 

falou-me que podia ser o círculo vermelho. O que você acha? 

R: Não daria certo, porque vão ficar dois círculos vermelhos juntos. 

Ao ser questionado mais uma vez: qual deveria vir então? 

O aluno responde: Esse. Azul. (quadrado). Porque depois do círculo vermelho, vem o 

quadrado azul. 

2. Sequência complexa com figuras diferentes: colocou-se sobre a mesa dois 

círculos vermelhos, um quadrado azul, dois círculos amarelos, dois círculos vermelhos, dois 

quadrados azuis, dois círculos amarelos, dois círculos vermelhos, um quadrado azul. 

Em seguida, a seguinte situação: Aqui, eu fiz outra fila de figuras. O que vem agora na 

fila? 

R: O aluno colocou um círculo amarelo. 

Por que você acha que é o círculo amarelo? 

R: Não sei. 

Foi colocada mais uma situação: outro aluno me disse que podiam vir dois círculos 

amarelos. O que você acha?  

R: É. Agora que vem mais um amarelo. 

Outro aluno disse que podia colocar dois círculos vermelhos. O que você acha? 

R: Não sei. Fica certo? 

O que você acha? 

R: Acho que não. 
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- resultados obtidos e discussão: 

Seriação: nota-se uma conduta em nível intermediário, produzindo as primeiras 

seriações, pois conseguiu ordenar as peças, mesmo que com auxílio, porém sem uma base 

constante.  

Conservação: percebe-se uma ausência de conservação. O aluno argumenta que uma 

quantidade é maior do que a outra e, mesmo com a transformação da forma, o aluno permanece 

com sua resposta. Tal conduta corresponde ao nível pré-operatório. 

Quantificadores: conclui-se que houve o uso estável e lógico de quantificadores, 

correspondendo ao nível operatório. 

Classificação: observa-se, então, uma classificação estável, correspondendo ao nível 

operatório.  

Inclusão: observa-se uma inclusão de classe com fundamentação lógica, em que o aluno 

responde corretamente às questões e fundamenta suas respostas, correspondendo ao nível 

operatório. 

Sequência lógica: observa-se uma lógica intuitiva. O aluno responde corretamente às 

questões, mas cede à contrassugestão, correspondendo ao nível operatório.  

 

- Sessão de avaliação psicopedagógica 3 (18/4/2017) 

 - objetivo: associar termo a termo número e quantidade. 
 - procedimento e material utilizado: bonecos de papel e roupinhas (camisetas, shorts e 
tênis). 
 
 Mediadora Sujeito 
1 Nós temos três bonecos e, ao lado, 

as roupas desses bonecos. Vamos 
vestir essas roupinhas neles? 

S. vestiu um boneco por vez, 
escolhendo primeiro a blusa, 
depois o short e depois os 
sapatos, sendo primeiro o 
esquerdo e depois o direito. 

2 Agora, nós vamos tirar as roupinhas 
desses bonecos e deixa-las ao lado. 

S. retirou todas as roupinhas e 
organizou os bonecos lado a lado. 

3 Nós vamos, então, vesti-los 
novamente, só que agora eu queria 
que você separasse primeiro a 
quantidade de roupas que você vai 
precisar para vestir todos os 
bonecos. 

S. separou 3 peças de cada e 6 
sapatos. 

4 Quantas roupinhas você pegou? 3 
5 E quantos sapatinhos você pegou? 3 
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6 Olha para os sapatos, quantos 
sapatos você separou? Conta 
novamente. 

S. contou 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tem 
6. 

7 Olhando todas as roupinhas, você vê 
mais roupinhas ou mais bonecos? 

Tem mais roupinhas 

8 Então sobrou ou faltou roupinha? Faltou. 
9 Faltou roupinha ou faltou boneco? Faltou roupinha. 
10 Tem certeza? Sim. 

 

- resultados obtidos e discussão: 

Verificou-se que o sujeito faz a contagem termo a termo em quantidades pequenas. Ao 

final, contabiliza o total, repetindo o último algarismo da contagem.  

S. demonstrou dificuldade nos conceitos de “faltou” e “sobrou”. 

 Na próxima sessão, vamos verificar se S. faz a contagem termo a termo e associa o 

número à quantidade, em valores de 1 a 9. 

- Sessão de avaliação psicopedagógica 4 (28/4/2017) 

 - objetivo: verificar se identifica e associa número e quantidade com apoio concreto e 

algarismos 

 - procedimento e material utilizado: 

  

 Mediadora Sujeito 
1 Nossa atividade agora será com 

essas bolinhas e esses números em 
EVA. 
Nesta vasilha, vou colocar uma 
quantidade de bolinhas e você vai 
escolhendo para mim o número que 
representa essa quantidade. 

 

2 P. colocou 2 bolinhas e perguntou: 
quantas bolinhas nós temos? 
Escolhe o número que representa 
essa quantidade. 

S. escolheu 2. 

3 P. colocou 7 bolinhas. S. contou as bolinhas uma a uma 
e escolheu o numeral 7, sem 
precisar que P. solicitasse. 

4 P. colocou 9 bolinhas. S. contou novamente uma a uma 
e escolheu o numeral 9. 

5 P. colocou 4 bolinhas. S. contou as bolinhas e escolheu 
o 4. 

6 P. acrescentou 1 bolinha, 
totalizando 5. 

S. escolheu o 5 sem precisar 
contar novamente. 
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2º momento: 

 Mediadora Sujeito 
1 Agora, vamos fazer diferente. Vou 

te mostrar o número, e você coloca 
na vasilha a quantidade de bolinhas. 

Tá bom. 

2 P. escolheu o número 8. S. pegou uma a uma contando 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e colocou na 
vasilha. 

3 P. escolheu 2. S. pegou duas bolinhas. 
4 P. escolheu 3. S. acrescentou uma bolinha. 
5 P. escolheu 4. S. olhou para a vasilha, contou as 

bolinhas que já estavam lá 1, 2, 3 
e acrescentou mais 1. 

6 P. escolheu 9. S. contou novamente as bolinhas 
da vasilha, 1, 2, 3, 4 e foi pegando 
uma bolinha de cada vez para 
completar as 9. 

 
- resultados obtidos e discussão: 

S. sempre realizava a recontagem da quantidade de bolinhas, uma a uma. Percebe-se 

que S. não se utiliza da estimativa visual de quantidade. 

 
 

- Sessão de avaliação psicopedagógica 5 (4/5/2017) 

-objetivo: verificar o processo de construção de ideias do sujeito. 

- procedimento e material utilizado: quebra-cabeça de 6, 12 e 30 peças. 

 Mediadora Sujeito 
1 Hoje nós vamos fazer outra 

atividade. Tenho aqui algumas 
pecinhas e gostaria que você 
montasse para vermos qual figura 
vai aparecer. 
P. disponibilizou a figura em 6 
peças.  

S. mostrou-se interessado e 
pegou as peças para montar. 
Montou com facilidade, 
identificando logo no início a 
figura.  

2 P. disponibilizou 12 peças da 
mesma figura. 

S. percebeu que a figura era a 
mesma, porém precisou de um 
tempo maior para montar. 
Demonstrou concentração, mas 
montou por tentativa e erro. 

3 P. disponibilizou 30 peças. S. identificou que a figura era a 
mesma, mas teve dificuldade de 
começar a montar o desenho. 
Continuou na tentativa e erro e 
com apenas 6 peças montadas, 
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desistiu de montar e misturou 
tudo. Disse que não queria mais 
montar.  

 

- resultados obtidos e discussão: 

S. iniciou o quebra-cabeça aleatoriamente. Não foi possível observar uma tentativa de 

definir uma estratégia. A construção de ideias foi por tentativa e erro.  

Percebeu-se que o sujeito possui dificuldade em realizar a diferenciação de figura e 

fundo. Apenas após várias tentativas, encaixava a peça e procurava a próxima. 

 

- Sessão de avaliação psicopedagógica 6 (11/5/2017) 

-objetivo: Verificar se o sujeito estabelece uma sequência numérica 

- procedimento e material utilizado:  

 Mediadora Sujeito 
1 P. disponibilizou casinhas 

numeradas e combinou com S. que 
colocariam as casinhas em ordem. 

 

2 P. mostrou a casinha 5, 7 e 10 e 
solicitou que S. completasse com as 
casinhas que estavam faltando para 
fazer a ordenação de 5 a 10. 

S. completou com a casinha 6, 8 
e 9.  

3 Agora, na outra rua, nós temos a 
casa 28, 29, 31 e 33. Quais as casas 
que vão completar essa rua? 

S. respondeu que após o 29, viria 
o 22. 

4 P. solicitou que S. observasse 
novamente as casinhas que vêm 
antes, 28 e 29 e conferisse se o 
próximo número seria o 22. 

S. leu 28, 29 e 31 e permaneceu 
com a resposta 22. 

5 Com as casinhas em ordem, P. 
solicitou que S. colocasse a próxima 
casinha após o 31.  

S. colocou a casinha 33. 

6 P. perguntou se S. tinha certeza. S. respondeu que sim. 
 

- resultados obtidos e discussão: 

 Foi possível notar que S. conhece a sequência numérica 0 a 10, porém com uma 

numeração maior, como no caso da sequência de 28 a 32, S. não conseguiu construir a 

sequência.  
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- Sessão de avaliação psicopedagógica 7 (18/5/2017) 

 - objetivo: verificar se o sujeito compreende o sistema de numeração decimal 

 - procedimento e material utilizado:  

 
 Mediadora Sujeito 
1 Hoje nós vamos fazer atividade com 

esse material, você conhece? 
Sim. 

2 Onde você viu? Minha professora já usou na sala. 
3 Então você já conhece. Vamos fazer 

o seguinte: Nessa folha de papel, 
temos escrito alguns números. Quais 
são eles? Você sabe? 

S. respondeu 1, 5, 3 e 7. 

4 Eu queria que você representasse a 
quantidade que está escrita com esse 
material. 

S. pegou dentro da caixa as 
pecinhas individuais contando 
uma por uma. Colocou 1, 5, 3 e 7. 

5 Em outra folha, P. mostrou o 2, 6, 4 
e 8. 

S. representou a quantidade 
corretamente pegando 1 peça por 
vez. 

6 Na mesma folha P. acrescentou um 
0 (zero) à direita de cada número e 
pediu que S. representasse. 

S. disse que ficou difícil mas 
pegou as peças para fazer o que 
foi solicitado. 

7 P. mostrou o 10, 50, 30 e 70. S. representou o 10 com as peças 
individuais contando uma a uma. 
No 50, S. pegou duas peças de 
dezena e conferiu, contando cada 
quadradinho. Viu que tinha 20 e 
deixou apenas os 20. 
No 30, pegou as peças 
individuais e contou uma a uma 
até 30. Para o 70, S. pegou a peça 
da dezena, mas contou os 
quadradinhos um a um. Ao 
contar, perdia-se na sequência e 
voltava para o início. Com isso, 
desistiu das dezenas e começou a 
contar as peças individuais até 
desistir de fazer, porque achou 
cansativo.  

 

- resultados obtidos e discussão: 

Nessa sessão, pode-se perceber que S. não possui os conceitos relativos ao sistema de 

numeração decimal. S. não realiza o agrupamento da unidade para dezena.  

Com essas sessões de avaliação, conclui-se que devem ser realizadas intervenções 

psicopedagógicas com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de conceitos matemáticos, 
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necessários à construção do conceito de número, já que foi observada uma dificuldade expressa 

na utilização da cardinalidade numérica e na operação com números. Também verificamos, nas 

outras sessões, conceitos não desenvolvidos plenamente no que se refere à conservação de 

quantidade, associar número à quantidade, à cardinalidade e à operação com números. 

 

4.2/ As Sessões de Intervenção 

  

- Sessão de intervenção psicopedagógica 1 (22/5/2017) 

-objetivo: desenvolver o conceito de conservação de quantidade e inclusão 

- procedimento e material utilizado: oito bonecos (representando crianças), cenário de 
parque de diversão (brinquedos). 

 Mediadora Sujeito 
1.  P. dispôs 8 bonecos a S. e propôs que 

organizasse em fila para entrar no 
parque e questionou quantas crianças 
tínhamos na fila. 

S. contou um a um (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8) e respondeu 8.  

2.  Os bonecos estão comprando os 
ingressos para entrar. Agora, entraram 
4 crianças. Quantas crianças ainda 
faltam entrar no parque? 

S. contou novamente e disse 4. 

3.  Onde temos mais crianças, dentro ou 
fora do parque de diversões? 

S. respondeu dentro.  

4.  P. propôs a S. que observasse os 
bonecos novamente e reparasse se 
realmente havia mais bonecos dentro 
do parque. 
P. indicou que nesse momento todos 
entraram no parque. 

S. contou um a um e disse que 
dentro e fora havia a mesma 
quantidade. 

5.  P. disse: dentro do parque temos um 
campo no qual as crianças resolveram 
jogar futebol e precisavam se dividir 
em dois times. Então vamos ajudá-las. 
P. propôs que fizéssemos dois times. 
Conseguiremos fazer dois times iguais? 

 
 
S. separou um a um e montou os 
dois times, colocando-os no 
espaço do campo. 

6.  P. perguntou quantos jogadores haviam 
em cada time  

S. contou os dois times e 
respondeu: 4.  

7.  P. então dispôs um time em fileira, o 
outro em círculo, e questionou se em 
ambos os times havia a mesma 
quantidade.  

S. respondeu que os jogadores 
em fila estavam em maior 
quantidade. 
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8.  P. perguntou por que S. achava que nos 
ordenados lado a lado havia mais 
bonecos.  

S. respondeu que estava maior. 

9.  Para ajudá-lo a reconhecer que havia a 
mesma quantidade, P. propôs que S. 
contasse novamente.  

S. contou e viu que havia 4 em 
cada. 

10.  P. então perguntou a S. o que ele 
achava agora. 

S. respondeu que havia a mesma 
quantidade. 

11.  P. reafirmou que em ambos havia a 
mesma quantidade e perguntou a S. o 
que havia de diferente nos dois times.  

S. respondeu que em um time os 
bonecos estavam lado a lado e no 
outro estavam em círculo. 

12.  P. perguntou a S. o que mudou, a 
quantidade ou a disposição no campo. 

S respondeu: a disposição no 
campo. 

13.  P. mostrou os dois times em fila, sem 
alterar a quantidade, e junto com S. 
alterou a disposição para que S. 
reafirmasse que havia mudado apenas a 
disposição de dois conjuntos em 
mesma quantidade. 

 

14.  Colocou todos os bonecos no 
brinquedo “roda gigante” e questionou 
quantos bonecos haviam na roda 
gigante.  

S. contou um a um e disse 8. 

15.  P. solicitou a S. que verificasse quantos 
carrinhos havia na montanha-russa e 
colocasse um boneco para cada 
carrinho.  

S. contou e viu que havia 3 
carrinhos e colocou os 3 bonecos, 
escolhendo um a um.  

16.  P. solicitou a S. que colocasse o 
restante de bonecos no carrinho de 
pipoca.  

S. colocou e contou dizendo: 
temos 5 bonecos na fila da 
pipoca.  

17.  P. então perguntou: há mais bonecos 
dentro do parque ou há mais bonecos 
no carrinho de pipoca?  
 

S. respondeu que havia mais 
bonecos no carrinho de pipoca. 

18.  P. perguntou quantos bonecos temos na 
fila da pipoca?  

S. respondeu 5. 

19.  E quantos temos no parque todo?  S. respondeu 8. 
20.  P. indicou que S. observasse 

novamente e informasse em qual temos 
mais bonecos, no parque todo ou na fila 
da pipoca.  

S. continuou a dizer que havia 
mais na fila da pipoca. 

21.  Mostrando ao aluno os números de 1 a 
8, P. perguntou qual o número maior, 5 
ou 8. S. respondeu 8.  

Mas quando questionado mais 
uma vez onde havia mais 
bonecos, S. insistiu que seria na 
fila da pipoca. 

22.  P. perguntou, então, com relação aos 
brinquedos, onde havia menos 
bonecos, na montanha-russa ou na fila 
da pipoca.  

S. respondeu que havia menos na 
montanha-russa, porque havia 3.  
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23.  P. continuou a questionar: se na 
montanha-russa temos menos, em qual 
temos mais?  

S. respondeu que seria na fila da 
pipoca. 

24.  P. mostrou a S. que tanto os bonecos da 
fila da pipoca como os da montanha-
russa estavam dentro do parque e então 
no parque todo havia 8 bonecos. P. 
questionou mais uma vez: se temos 8 
bonecos no parque todo e 5 na fila da 
pipoca, em qual temos mais? 
 

S. continuou a responder que na 
fila da pipoca havia mais bonecos 

 

- resultados obtidos e discussão: 

As respostas de S. foram pela estimativa visual de tamanho, ignorando as quantidades. 

Ele utiliza a lógica da seriação e da inclusão, em separado, sem a ideia de quantidade. 

Na linha 3, ao perguntar se havia mais crianças dentro ou fora do parque, estamos 

propondo a S. que compare quantidades pequenas, que no conjunto formam uma unidade de 8 

elementos ao todo. S. fez uma comparação termo a termo. 

Na linha 9, S. evidencia que compara tamanho, e chega à conclusão de que o maior tem 

mais, ou seja, S. recolhe a informação de tamanho do objetivo e infere que quanto maior, mais 

elementos há. Para ajudá-lo a perceber o equívoco que existe nesta informação, P. propõe que 

ele teste sua hipótese contando os dois conjuntos de bonecos e comparando as quantidades. S. 

percebeu seu equívoco ao dizer na linha 11 até a 14 que a quantidade era a mesma, mas o que 

se tinha alterado era a disposição dos elementos no campo.  

Na próxima atividade, P. fez uma proposta de inclusão de classes, ao perguntar se havia 

mais crianças na fila do carrinho de pipoca ou dentro do parque (linha 18). O que se pretende é 

que S. perceba que todas as crianças pertencem ao mesmo conjunto proposto: grupo de crianças 

no parque. Pela resposta de S., linha 21, ficou nítido que permanece a construção equivocada 

de conjuntos separados de elementos, o conjunto de crianças na fila da pipoca é diferente do 

conjunto de crianças brincando na roda gigante. Assim ficou claro que S. não identificou que 

brincando ou não todos pertenciam ao conjunto crianças dentro do parque. Na verdade, S. 

segundo Vergnaud (2009) está iniciando a construção do conceito de cardinalidade numérica. 

Ou seja, S. está respondendo à questão quantos não com a quantidade de crianças, 

cardinalização do total 8, e sim, com as quantidade menores, 3 na montanha-russa, e 5 na fila. 

Se S. estivesse fazendo um conjunto único, crianças, iria começar a esquematizar uma 

quantidade final a partir de uma quantidade inicial. Por exemplo, 3 com 5, ou 5 com 3, ou ainda 

juntar todas em sua mente e totalizar 8.  
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Nesta sessão podemos perceber que S. ainda não possui o esquema de número enquanto 

a cardinalização de um total de elementos de um conjunto. Seguiremos intervindo neste 

processo com o sujeito. 

Ele tem o conceito de seriação de classes, de inclusão e de contagem.  

 

- Sessão de intervenção psicopedagógica 2 (25/5/2017) 

-objetivo: desenvolver o conceito de cardinalização, ou seja, a enumeração da 
quantidade de elementos de um conjunto. 

- procedimento e material utilizado: Ábaco com argolas, 2 copos e 13 carrinhos. 
P. mostrou a S. alguns pares de coleções que tinham os mesmos tipos de objetos e 

solicitou que indicassem em qual delas havia mais elementos:  
1) Ábaco com 8 argolas azuis e 5 argolas laranja; 
2) Ábaco com 7 argolas verdes e 4 argolas brancas; 
3) Todas as pilhas de argolas (quantidades de 1 a 9). 

 

 Mediadora Sujeito 
1 Ábaco com argolas azul e laranja 

(Fazer 2 pilhas, uma com 8 elementos 
e outra com 5 elementos) 
Gostaria que apontasse para mim qual 
das pilhas tem mais elementos. 

S respondeu que a pilha azul 
possuía mais elementos e que a 
pilha laranja possuía menos. 
Quando questionado, como sabia 
disso, S. disse que na laranja tinha 
5 e na azul tinha 8. Falou ainda, 
que sabia por que tinha contado. 

2 Ábaco com argolas verdes e brancas 
(Fazer 2 pilhas, uma com 7 elementos 
e outra com 4 elementos). 
P. perguntou qual teria mais 
elementos. 

S respondeu que a verde tinha 
mais. Ao ser questionado como 
sabia disso, disse que contou. 

3 Todas as pilhas de argolas (em 
quantidades de 1 a 9). 
P. solicitou que S. indicasse quantas 
argolas tinha em cada monte 
aleatoriamente. Primeiro mostrou a 
pilha de 4, depois de 5, 8, 2, 9.  

S. contou cada peça das pilhas 
indicadas e respondeu a 
quantidade corretamente. 

4 P. mostrou duas a duas para que S. 
apontasse qual tinha mais e qual tinha 
menos.  
Primeiro mostrou 9 e 5. 

S disse que a de 9 tinha mais 
porque ele contou.  

5 P. questionou se S. conseguiria dizer 
em qual tinha mais e em qual tinha 
menos sem contar um a um.  
 

S não soube responder.  
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6 P. insistiu e sugeriu: vamos pensar 
juntos em outro critério que nos 
permita saber que uma tem mais que 
a outra sem precisar contar um a um. 
Como você acha que podemos saber?  

S respondeu que seria pelo 
tamanho. Uma é maior que a outra, 
então ela tem mais. 

 

- resultados obtidos e discussão: 

S. realiza a seriação e a inclusão, porém de forma separada, e durante a sessão verifica-

se uma intensidade na seriação utilizando o conceito de tamanho. 

S. aparentemente utilizou o número como cardinal, pois totalizou os dois conjuntos, e 

comparou a quantidade de elementos 8˃5. Ao utilizar dois algarismos 8 e 5 como 

quantificadores, S. utilizou um conceito, mas ao comparar os dois conjuntos S. estava 

comparando segundo dois esquemas diferentes, quantidade de elementos e qualidade dos 

elementos, que seria o tamanho do conjunto. Isso, segundo Vergnaud (2009) seria ainda utilizar 

conceitos em ato.  

S. ainda está construindo os conjuntos separados, peça por peça, não identificando o 

conjunto como um todo. Faz-se necessário esse conceito de conjunto como um todo para 

construir o conceito de número. 

 

- Sessão de intervenção psicopedagógica 3 (29/5/2017) 

- objetivo: utilizar o número no conceito de cardinalização, ou seja, totalizar um 

conjunto com a quantidade total de elementos (juntar os dois conceitos – inclusão de classes e 

a seriação). 

- procedimento e material utilizado: nove carrinhos e nove garagens com os numerais 

escritos. 

 
 Proposta do pesquisador Resposta do sujeito 

1 Dispor na mesa 5 carrinhos e 5 
garagens. 
Deixar que S. manipule o material. 
P. solicitou que S. organizasse as 
garagens da melhor forma. 
(Temos mais carrinhos ou mais 
garagens? Como você sabe?).  

S. indicou que havia mais 
garagens.  
P. solicitou que S. pudesse olhar 
novamente e conferir se era isso 
mesmo. 
S. contou e percebeu que havia a 
mesma quantidade de elementos 
nos dois conjuntos. 

2 P. acrescentou 2 garagens. 
De quantos carrinhos precisamos 
para preencher as garagens? 

S. contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e disse, 
temos 7 garagens. 
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3 P. perguntou: então, agora olhando 
para a quantidade de garagens, de 
quantos carrinhos precisamos para 
completar as garagens? Como 
vamos fazer para saber de quantos 
precisamos? 

S colocou os 5 carrinhos na 
garagem e percebeu que precisava 
acrescentar 2. Depois que 
acrescentou, contou novamente e 
afirmou que tínhamos 7 carrinhos, 
a mesma quantidade das garagens. 
S. contou 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7 e depois 
falou 7. 

4 Os carrinhos foram retirados das 
garagens, e P. dispôs todos os 
carrinhos (9). E perguntou: e agora, 
temos garagens suficientes para 
cada carrinho?  

S respondeu que não, pois haviam 
7 garagens e 9 carrinhos. S. contou 
as garagens, 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
Inicia a construção da 
cardinalidade. 

5 P. perguntou: qual temos mais, 
garagens ou carrinhos?  

S respondeu que tínhamos mais 
carrinhos. Não precisou contar 
novamente. 

6 P. solicitou que S. organizasse uma 
garagem para cada carrinho.  

S. ordenou (seriação) as 9 
garagens. 

7 P. perguntou: como vamos saber se 
há carrinhos suficientes para cada 
garagem?  

S. novamente colocou um a um 
nas garagens até preencher todas. 

 

- resultados obtidos e discussão: 

Quando S. contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e disse, temos 7 garagens. S. demonstra reconhecer 

este conjunto como uma totalização numérica. 

Nesta sessão, S. demonstra o início do conceito de cardinalidade. 

 

- Sessão de intervenção psicopedagógica 4 (1/6/2017) 

-objetivo: Estabelecer o total de elementos de um conjunto. (cardinalização numérica) 

- procedimento e material utilizado: Pega Varetas 
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 Mediadora Sujeito 
1 P. jogou com S. o “pega-varetas”, 

que consiste em lançar um 
conjunto de varetas coloridas sobre 
a mesa e cada jogador, na sua vez, 
vai retirando as varetas até mexer 
uma delas, quando passa a vez. S. 
adaptou o jogo de modo que cada 
vareta resgatada valesse somente 
um ponto. 
O ganhador seria aquele que 
tivesse mais pontos ao final. 
Para não esquecer os resultados 
parciais, P. registrava os pontos 
com o uso de papel e lápis.  
Ao final, contariam os pontos para 
saber quem ganhou. 

S se propôs a iniciar o jogo. 

2 P. perguntou quantos palitos S. 
havia pegado. 

S. contou um a um e respondeu 3. 

3 P. pegou 5 palitos.  
P. perguntou quantos tinha pegado. 

S. contou 1, 2, 3, 4, 5 e resumiu 5. 

4 O jogo continuou. 
 

S. pegou todo o restante.  
 

5 P. perguntou: e agora, quem tem 
mais? 

S. contou um a um e respondeu que 
ele possuía mais palitos que P., 
pois havia pegado 12. S. contou 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 
resumiu 12. 

6 P. perguntou: e quantos eu tenho?  S. contou novamente um a um e 
disse 5. Por isso, eu tenho mais do 
que você.  
S. contou novamente um a um seus 
palitos e disse que havia ganhado a 
rodada, porque tinha mais palitos 
que P. 

 

Na segunda jogada: 

 Mediadora Sujeito 
1  S. iniciou já falando que estava 

mais difícil, olhando a disposição 
dos palitos. 
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Começou a pegar os palitos, 
porém, bagunçou o jogo, porque 
queria iniciar novamente, 
repetindo mais uma vez que estava 
muito difícil. 

 

Na terceira jogada: 

 Mediadora Sujeito 
1  

 
S. iniciou novamente o jogo. 
 

2 P. sugeriu que os pontos fossem 
contados ao final.    
 

S. concordou. 

3  S. pegou 3 varetas e já falou: 
“peguei 3 varetas”. 

4 P. continuou o jogo, pegou 2 
varetas e pediu para S. dizer 
quantas ela havia pegado. 

S. respondeu 2. 

5  S. continuou o jogo e pegou o 
restante dos palitos  

6 Ao final, antes de contarmos os 
pontos, P. perguntou: quem 
ganhou? 

S. observou a quantidade de palitos 
que tinha e a quantidade de P. e 
respondeu que ele havia ganhado, 
porque possuía mais. 

7 P. perguntou como ele sabia.  
 

S. iniciou a contagem um a um. S. 
juntou todos os palitos e contou o 
total: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 e 15, dizendo quinze no 
final. 

8 P. interferiu e perguntou: somente 
olhando a quantidade, você me 
disse que ganhou o jogo. Como 
você sabia? 

S. respondeu que o monte dele 
estava maior, e iniciou novamente 
a contagem para conferir quem 
ganhou. Contou um a um, até 15. 

 

- resultados obtidos e discussão: 

Houve uma contagem 1, 2, 3 e, ao final, S. disse 3, assim como quando contou 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e resumiu 12, ficou claro que S. está iniciando o conceito de número 

como cardinal, pois utiliza o último número para representar a quantidade. 

Mais adiante, S. demonstra que faz a comparação pelas quantidades, e não o tamanho 

dos conjuntos, como fizera anteriormente, ou comparando termo a termo. 

Ao final da sessão, S. demonstra o conceito de “possuir mais que”, ou “possuir menos 

que”, e isso indica que S. continua comparando quantidades. 
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- Sessão de intervenção psicopedagógica 5 (6/6/2017) 

- objetivo: manter a ordenação numérica (estabelecer uma sequência de algarismos do 

menor para maior) e relacionar número e quantidade. 

- procedimento e material utilizado: 20 caixinhas numeradas, com objetos dentro 

correspondendo à quantidade apresentada na tampa. 

 

 Mediadora Sujeito 
1 P. disponibilizou o material para S. 

manusear. S. se interessou pelos 
objetos, abriu as caixinhas e 
reparou que havia brinquedos 
dentro. 
P. solicitou a S. que retirasse das 
caixinhas os objetos e espalhasse 
pela mesa de modo que ficassem 
em montinhos separados. 
As caixas ficaram vazias. 

 

2 P. solicitou a S. que observasse 
todas as caixinhas e as colocassem 
dispostas na mesa seguindo uma 
ordem. 

S. colocou as caixinhas de 1 a 10 
na ordem, sem demonstrar 
dificuldade. Para continuar, 
retomou a contagem a partir do 1 e 
conseguiu completar a sequência 
até o 15.  S. começou a se 
confundir trocando o 16 e o 17 de 
posição. E depois disse que não 
sabia.  
 

3 P. mostrou para S. a sequência 
anterior, até 10, repetiu em voz 
alta, e solicitou que observando 
essa sequência ele completasse o 
restante, comparando a sequência 
numérica. 

S. percebeu que estava trocado e 
corrigiu, trocando o 16 e 17 de 
posição.  
 

4 P. perguntou: e agora, para chegar 
no 20? 

S. continuou corretamente, 
colocando 18, 19 e 20. 
 

5 Com a sequência pronta, P. 
solicitou que os objetos fossem 
guardados nas caixinhas, cada 
quantidade correspondendo ao 
número da caixinha. 
 

S. falou que seria difícil, mas 
iniciou o que foi solicitado. 
S. fez rapidamente até 6, sem 
precisar contar 1 a 1. A partir do 7, 
S. observou os montinhos e foi 
contando 1 a 1 para saber quantos 
tinha. Com as caixinhas já em 
ordem e contando os montinhos 
peça por peça, S. conseguiu 
concluir corretamente, guardando 
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todos os objetos, porém fora da 
ordem. 

6 P. deixou que S. fosse 
completando livremente. 

À medida que foi guardando os 
objetos, olhava para P. aguardando 
uma confirmação e perguntava: É 
esse? P. confirmou no 13, 14 e 15. 
No 16, quando S. perguntou “É 
esse?”, P. devolveu a pergunta a S., 
o que você acha? S. respondeu 
“acho que é esse” (a caixinha com 
o 16). E assim, conseguiu seguir na 
sequência até o 20. 

 

- resultados obtidos e discussão: 

S. demonstrou uma dificuldade na ordenação numérica, com execução correta apenas 

na sequência de 0 a 10. Notou-se, então, uma ação automática e a necessidade de apoio para 

concluir a sequencia até o 20. Porém, com auxílio e orientações, S. compreendeu a lógica da 

sequência, comparando com a sequência de 0 a 10, e conseguiu completar a atividade até o 

número 20.  

- Sessão de intervenção psicopedagógica 6 (8/6/2017) 

-objetivo: verificar se S. está cardinalizando e operando com quantidades pequenas. 

- procedimento e material utilizado: 20 carrinhos. 

 

 Proposta do pesquisador Resposta do sujeito/resultados 
1 P. disponibilizou o material para S. 

manusear. S. se interessou pelos 
objetos, abriu as caixinhas e 
reparou que havia brinquedos 
dentro. 
P. solicitou a S. que retirasse das 
caixinhas os objetos e espalhasse 
pela mesa de modo que ficassem 
em montinhos separados. 
As caixas ficaram vazias. 

 

2 No primeiro momento, utilizou-se 
apenas 10 carrinhos. P. colocou a 
situação: vamos imaginar que 
esses 10 carrinhos estão em uma 
corrida. 
Na largada chegaram 2 primeiro e 
depois mais 2, quantos carros nós 
temos? 

S. respondeu 4. 
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3 P. indicou que chegaram mais 3, 
quantos carros temos agora? 

S. respondeu 7, contando a partir 
do 4. 

4 P. perguntou como S. chegou a 
esse número. 

S. respondeu que sabia por que 4 
+ 3 é igual a 7. 
 

5 P. então registrou no papel essa 
operação formalmente (4+3=7) e 
perguntou a S. se era isso que ele 
havia sugerido. 

S. respondeu que sim. 
 

6 P. indicou então que para uma 
primeira corrida, colocariam 10 
carros, e perguntou quantos ainda 
faltavam para chegar à linha de 
partida. 

S. respondeu que precisavam de 
mais 3.  
 

7 P. pediu que S. colocasse os 
carrinhos no ponto de partida. 

S. pegou os 3 carrinhos e 
acrescentou aos 7 que já estavam 
lá. 
 

8 P. perguntou a S. como ele sabia 
que precisava de 3. 

S. respondeu que já tinham 7, 
então se colocassem mais 3 
ficariam 10. Nesse momento, ele 
contou um por um para conferir. 
 

9 P. representou no papel essa soma 
e mostrou a S. Demonstrou que o 
esquema seria 4+3= 7 e 7+3=10. 
 

 

10 P. sugeriu que novos carrinhos 
fossem convidados a participar da 
corrida. Vamos fazer uma largada 
com 15 carrinhos. Quantos 
carrinhos precisam chegar? 

S. respondeu 10. 

11 P. sugeriu a S. que juntassem os 
carrinhos até atingir a quantidade 
que queriam. 

S. iniciou a contagem desde o 
primeiro carrinho, chegando aos 
10 que já estavam organizados, e 
foi acrescentando um a um até 
chegar a 15. S. falou então, “Ah, 
não. Precisava só de 5”. 
 

12 P. perguntou: E para aumentar o 
número de carrinhos para 20, nós 
teremos a quantidade que 
precisamos? 

S. respondeu que sim. 

13 P. sugeriu que colocassem então os 
20 carrinhos para correr. 

S. juntou os carrinhos e contou 
novamente um a um desde o 
primeiro até chegar ao número 
20. 
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14 Foi colocado por P. que nessa 
corrida um dos carros furou o 
pneu, ficou sem condições de 
continuar e acabou saindo. P. 
retirou o carrinho e perguntou 
quantos haviam continuado. 

S. contou um a um e respondeu 
19. 
 

15 P. propôs que iniciaria a partir 
daquele momento uma nova etapa 
da corrida e alguns desses 
carrinhos tiveram que ser 
retirados, ficando apenas 10. No 
decorrer dessa corrida, teve uma 
colisão e 2 carrinhos ficaram sem 
condições de continuar e acabaram 
saindo. P. perguntou quantos 
carros haviam continuado. 

S. respondeu 8 de imediato e 
retirou os dois carrinhos. 

16 P. perguntou como S. sabia disso. S. falou que se tinha 10 e tirou 2, 
então ficaram 8. 

 

- resultados obtidos e discussão 

S. utilizou a cardinalização numérica e operou com os números em sistema de juntar e 

subtrair com quantidades pequenas (mais que e quantos a mais, menos que e quantos a menos). 

Nas atividades realizadas com quantidades até 10, o sujeito não apresentou dificuldade. 

Na cardinalização, já quando ultrapassa uma dezena, o aluno precisava sempre retomar a 

contagem a partir do número 1. Isso indica que S. continua construindo o esquema de 

cardinalização numérica e que, ao operar com o número, não generalizou que um conjunto 

inicial, adicionado com outros elementos, basta começar a contagem a partir da quantidade 

inicial de elementos para se obter o total. Dessa forma, observa-se que o esquema de juntar a 

partir da quantidade inicial encontra-se em construção. S. utiliza o conceito de juntar os dois 

conjuntos e contar a quantidade final. 
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V/ Discussão geral dos resultados da intervenção psicopedagógica 

 

S. foi avaliado no intuito de identificarmos algumas de suas aquisições em matemática 

e que possíveis processos estariam imaturos na construção dos conceitos relativos aos números. 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma intervenção psicopedagógica para avaliar e promover 

o desenvolvimento do conceito de número em uma criança de dez anos. 

 Inicialmente fizemos uma avaliação para compreendermos o desenvolvimento dos 

conceitos matemáticos em S., de acordo com a metodologia utilizada e, posteriormente, uma 

intervenção psciopedagógica, para mediar a reconstrução e construção dos esquemas 

relacionados aos conceitos matemáticos apontados como deficitários pela escola. Para tanto, 

realizarmos um recorte conceitual enfatizando a intervenção na aquisição dos conhecimentos 

básicos relacionados ao campo conceitual de número.  

Nesse sentido, iniciamos avaliando os conceitos que S. possuía internalizados, como a 

noção de conservação de quantidade e a utilização do algarismo como quantificador, ou senso 

numérico, a correspondência um a um, o estabelecimento da relação número a uma quantidade, 

ao número na sua função de cardinalidade e às operações com número. 

As sessões de avaliação iniciaram primeiramente com o objetivo de estabelecer um 

vínculo com S., conhecê-lo e identificar seus interesses. No segundo momento, buscamos 

observar e analisar as estratégias do aluno nas atividades envolvendo seriação, conservação, 

quantificadores, classificação, inclusão e sequência lógica. Observou-se em S. uma ausência do 

conceito de conservação de quantidade, apresentando-se no nível pré-operatório. 

Na terceira sessão verificou-se que o sujeito utilizava a contagem termo a termo para 

identificar quantidades pequenas. Nessa mesma sessão, S. demonstrou dificuldade para 

responder corretamente quando questionado a respeito de quanto “falta” para chegar até 

determinada quantidade ou quanto “sobrou”. Essas respostas indicam que S. ainda não estava 

operando com números no sentido de mudar a quantidade para menos e para mais. 

Na sessão seguinte, verificamos se S. identificava e associava número e quantidade com 

apoio concreto e algarismos. Notou-se que S. sempre realizava a recontagem da quantidade 

uma a uma quando ia aumentando gradativamente o número de objetos. Percebeu-se que S. não 

se utiliza da estimativa visual de quantidade. Esse dado é compatível com o resultado em que 

S. apresentou na prova de conservação de quantidade, pois é a partir da estruturação do esquema 

de conservação de quantidade em nível operatório que uma criança torna-se apta a realizar a 

estimativa visual de quantidades pequenas. 
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Na quinta sessão, verificamos que o sujeito construía suas ideias por tentativa e erro. 

Ainda verificamos uma dificuldade em diferenciar a figura/fundo. S. não identificou que figura 

seria formada ao final da montagem no intuito de facilitar encontrar as peças mais adequadas. 

Na sexta sessão verificamos que o sujeito não sequenciava de 1 a 30. Foi possível notar que S. 

ainda não estabeleceu um esquema de sequência numérica satisfatório. S. estabeleceu a 

sequência numérica 1 a 10, porém quando foi necessário apresentar quem vinha na sequência 

de 28 a 32, ele não conseguiu construir a sequência. Assim, pode-se hipotetizar que a sequência 

de 0 a 10 foi automatizada, e que S. ainda não compreendeu o sistema de numeração decimal. 

Para tirarmos a prova, fizemos nossa última sessão de avaliação. Procuramos verificar se S. 

compreendia o sistema de numeração decimal, utilizando o material dourado.  

S. não possui os conceitos relativos ao sistema de numeração decimal, pois não realizou 

o agrupamento da unidade para dezena, o que está totalmente compatível com os resultados 

iniciais da avaliação, pois S. não possui o esquema de sequenciação complexa de figuras 

diferentes. S. chegou a estabelecer a sequência, mas não soube explicar o porquê ou como 

completava com uma determinada peça, qual conceito fundamentou sua escolha.  

Esse tipo de ação cognitiva em que o sujeito é capaz de estabelecer o conceito somente 

enquanto o objeto está sendo manipulado concretamente indica que S. está desenvolvendo um 

conceito em ato. Ele consegue executar uma ação em nível operatório sem, contudo, estabelecer 

como o fez. Segundo Vergnaud (2009), o conceito em ato consiste apenas em categorizar, pois 

ao construir o esquema conceitual necessário com todas as suas propriedades, S. irá construir 

um teorema em ato, ou seja, será capaz de explicar o porquê de suas ações operatórias. 

Com essas sessões de avaliação, conclui-se que S. necessitava de uma intervenção com 

o objetivo de promover o desenvolvimento do conceito de número. A intervenção foi desenhada 

no sentido de estabelecer o desenvolvimento dos esquemas relacionados à conservação de 

quantidades e à sequenciação complexa com objetos diferentes, pois, a partir dessas aquisições 

básicas, S. poderá utilizá-las na construção dos esquemas para usar o algarismo e sua função de 

cardinalização numérica, e na transformação de quantidades pequenas para mais e para menos, 

ou seja, transformar os algarismos implicando operar com números. 

As sessões de intervenção iniciaram-se com o objetivo de desenvolver o conceito de 

conservação de quantidade e inclusão. Durante a sessão, com apoio, S. conseguiu perceber que, 

apesar de alterar a forma de disposição dos objetos, as quantidades apresentadas são as mesmas, 

demonstrando a construção do conceito de conservação. S. evidenciou que comparava o 

tamanho dos conjunto e chegava à conclusão de que o maior tinha mais elementos, ou seja, S. 

a partir da informação de tamanho do objeto inferia que quanto maior, mais elementos havia. 
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Para ajudá-lo a perceber o equívoco que existe nessa informação, P. propôs que S. testasse sua 

hipótese contando os dois conjuntos de bonecos e comparando as quantidades. Assim, S. 

percebeu seu equívoco ao dizer que a quantidade era a mesma, mas o que se tinha alterado era 

a disposição dos elementos no campo.  

No decorrer da intervenção, S. utilizava a lógica da seriação e da inclusão de classes, 

porém, em separado. Numa atividade de inclusão de classes, ficou nítido que S. permanece na 

construção equivocada de conjuntos separados de elementos. Na verdade, segundo Vergnaud 

(2009), S. ainda estava iniciando a construção do conceito de cardinalidade numérica, que seria 

resumir a informação coletada a partir da coleção inteira. Ou seja, S. estava respondendo à 

questão quantos sem se utilizar do conceito de cardinalização. S. ainda não possuía o esquema 

de número enquanto a cardinalização de um total de elementos de um conjunto. 

O que S. demonstrou foi possuir o conceito de seriação de classes, de inclusão e de 

contagem. Segundo Muniz (2009) numa situação-problema, os conceitos até então 

desenvolvidos estarão em jogo, determinando as estruturas de procedimentos e buscando 

produzir uma solução. 

Seguimos intervindo nesse processo com o sujeito, e na segunda sessão buscamos 

mediar atividades que desenvolvessem condições de utilizar o número como quantificador, 

como cardinal, ou seja, a enumeração da quantidade de elementos de um conjunto.  S., após 

intervenção, demonstrou uma noção de número como cardinal, pois totalizou dois conjuntos e 

comparou a quantidade de elementos 8˃5. Ao utilizar dois algarismos, 8 e 5, como 

quantificadores, S. utilizou um conceito, mas ao comparar os dois conjuntos S. estava 

comparando segundo dois esquemas diferentes: quantidade de elementos e qualidade dos 

elementos, que seria o tamanho do conjunto. Isso, segundo Vergnaud (2009) seria ainda utilizar 

conceitos em ato.  

 Explicando de outro modo, S. forma um conjunto utilizando o quantificador numérico, 

e ao comparar as quantidades desses conjuntos consegue identificar que o conjunto de 8 

elementos é maior do que o conjunto de 5 elementos. Entretanto como o conceito ainda não 

está totalmente assimilado, ainda sofre influência do pensamento intuitivo com base no 

concreto e na situação imediata, nas configurações perceptivas. Por isso, S. compara os 

tamanhos com base no real, a fila da pipoca tem mais do que no parque, porque a fila é visível 

e as crianças no parque ainda são uma representação mental, 3+5, por isso “invisível”. S. ainda 

não constrói o teorema em ato, por isso permanece no pensamento intuitivo, prendendo-se ao 

concreto. 



39 
 

S. ainda está construindo os conjuntos separados, peça por peça, não identificando o 

conjunto como um todo. Faz-se necessário esse conceito de conjunto como um todo para 

construir o conceito de número. Por isso, na terceira sessão, o objetivo foi de utilizar o número 

com quantificador, na função de cardinalização, ou seja, totalizar um conjunto utilizar 

concomitantemente, dois conceitos em ato – inclusão de classes e a seriação, tendo o algarismo 

como elemento dessa representação. Nessa sessão, quando S. contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e disse: 

“temos 7 garagens”. S. demonstrou a quantificação do conjunto com 7 elementos, confirmando 

o início do conceito de cardinalidade numérica. 

Na quarta sessão, trabalhamos a cardinalização numérica buscando estabelecer o total 

de elementos de um conjunto. Durante a sessão, S. demonstrou que ainda compara os conjuntos 

termo a termo, porém demonstrou mudança na construção do pensamento quando houve uma 

contagem 1, 2, 3 e ao final S. disse 3, assim como quando contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 e resumiu 12, ficou claro que S. está utilizando o conceito de número como cardinal, pois 

utiliza o último número para representar a quantidade. 

Na quinta sessão, o objetivo foi que estabelecer uma sequência de algarismos do menor 

para o maior, mantendo a ordenação numérica e relacionar número e quantidade. S. demonstrou 

uma dificuldade na ordenação numérica, com execução correta apenas na sequência de 0 a 10. 

Notou-se, então, uma ação automática e a necessidade de apoio para concluir a sequencia até o 

20. Porém, com auxílio e orientações, S. compreendeu a lógica da sequência, comparando com 

a sequência de 0 a 10, e conseguiu completar a atividade até o número 20. 

E, na última sessão, verificamos se S. está cardinalizando e operando com quantidades 

pequenas. S. cardinalizou e operou em sistema de juntar e subtrair com quantidades pequenas 

(mais que e quantos a mais, menos que e quantos a menos). Nas atividades realizadas com 

quantidades até 10, o sujeito não apresentou dificuldade, já quando ultrapassa uma dezena, o 

aluno precisava sempre retomar a contagem a partir do número 1, termo a termo. 

 Isso indicou que S. continua construindo o esquema de cardinalização numérica e que, 

ao operar com o número, não generalizou que um conjunto inicial, adicionado com outros 

elementos, basta começar a contagem a partir da quantidade inicial de elementos para obter o 

total. Dessa forma, observa-se que o esquema de juntar a partir da quantidade inicial encontra-

se em construção. S. utiliza o conceito de juntar os dois conjuntos e contar a quantidade final. 

No decorrer das avaliações e das intervenções, foi possível constatar que alguns 

conceitos lógicos importantes que facilitam a apreensão de conceitos relacionados ao número 

com a função de cardinalização haviam sido construídos. Alcançamos o objetivo de promover 



40 
 

o desenvolvimento do conceito de número, com a aquisição dos conceitos de cardinalidade dos 

algarismos e a competência de operar com números, em quantidades pequenas.  

Na avaliação percebemos a dificuldade de S. em ordenar os números em sequência do 

menor para o maior, assim como de reconhecer os conjuntos pelo valor total e de operar em 

pequenas quantidades e, ao final da intervenção, após as sessões, S. já utilizava o último número 

para representar a quantidade de elementos do conjunto e operou em sistema de juntar e subtrair 

com quantidades pequenas. 

Este estudo mostrou-se relevante, pois alcançamos o objetivo proposto de promover o 

desenvolvimento do conceito de número em uma criança de 10 anos de idade descrito pela 

escola como um aluno com dificuldades de aprendizagem. A aquisição do conceito de número 

como cardinalização é um dos conhecimentos essenciais para o desenvolvimento de operações 

básicas como somar e subtrair. Como Citado por Vergnaud (2009), o número cardinal é o 

primeiro caso de cálculo compreendido pelas crianças. 

 

VI/ Considerações finais 

 

Este trabalho foi importante para ampliar minha visão sobre a aprendizagem de 

conceitos matemáticos e a forma como são ensinados aos estudantes dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Contribuiu, ainda, de maneira favorável à minha visão de psicopedagoga tanto 

clínico, como atuando em uma instituição. Favoreceu sobremaneira, que como profissional, eu 

pudesse reconstruir minhas concepções acerca do processo de ensinar e de aprender, diante das 

dificuldades que são detectadas apenas em conteúdos escolares formais, após terem ficado para 

trás outras aprendizagens, não formalizadas no ensino, e que são tão importantes quanto.

  

No decorrer das sessões, percebeu-se a necessidade de dar significados aos conceitos 

trabalhados para que fizessem sentido ao sujeito e favorecessem a sua aquisição. Com a prática 

da atividade com o sujeito, sublinhamos a importância de se utilizar constantemente o material 

concreto, outros recursos materiais lúdicos e cotidianos que se fizerem necessários para melhor 

compreensão e alcance do resultado final. 

 A utilização de interação nas sessões proporcionou maior compreensão da queixa, visto 

que por meio de sua fala conseguimos entender o significado dessas dificuldades no 
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pensamento do sujeito e percebemos o recorte conceitual que, no momento, necessitava 

direcionar o foco de intervenção, nesse caso, a aquisição do conceito de número. 

A interação com o sujeito proporcionou, ainda, uma integração do que foi observado 

com as fundamentações teóricas que nortearam este estudo, lançando um olhar mais 

aprofundado sobre as necessidades do sujeito e intervindo de forma a contribuir com o 

desenvolvimento dos seus conhecimentos. Utilizamos materiais do mundo infantil e criamos 

situações que proporcionaram uma vivência daquilo que está sendo aprendido. 

Como cita Fávero (2014), a interação do mundo adulto com a criança vai depender do 

modo como ela é vista e, se a criança for vista como um ser em desenvolvimento, o adulto 

maximizará as diferentes formas possíveis de comunicação com essa criança, em favor de seu 

desenvolvimento.  

Esse é um olhar importante dentro da prática psicopedagógica quando nos deparamos 

com uma criança que se encontra num momento de dificuldade, tanto na prática clínica quanto 

na institucional.  

Com este trabalho foi possível ampliar esse olhar sobre a aprendizagem e pensar em um 

modelo de intervenção de modo a produzir maior significado ao sujeito, utilizando-se de 

recursos e situações que aproximem o profissional ao sujeito de modo que as intervenções 

produzam maior efetividade e não se prenda apenas no decorar conteúdos.  
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